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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO Nº:

37118-84.2012.811.0041 – CÓDIGO 783407

REQUERENTE:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para baixa de penhora averbada no imóvel de 

matrícula nº 14.238, Livro nº 2-V, no Cartório do 1º Ofício de Várzea 

Grande-MT.

 Refere-se a averbação descrita “Penhorado a favor de Cuiabá-Diesel S/A 

Ind. e Comércio de Veículos, extraído dos autos de execução; Av.5 : 276 

em 31/03/1981 – Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

 Em análise aos autos verifica-se que o pedido inicial deste processo era 

para baixa da penhora a favor de Napoleão João da Silva denominada Av. 

6 : 276 da matrícula nº 14.238 efetivada em 25/03/1983.

 Na matricula do aludido imóvel consta o registro de que o imóvel foi 

adjudicado pela Caixa Econômica Federal na ação de Execução perante a 

Justiça Federal nº 5499/78-IV.

 Constata-se também que consta na matrícula mais uma averbação 

decorrente do Cartório do 2º Ofício efetivada em 15/12/1977 

respectivamente.

 Após longa tramitação, verifica-se que não houve êxito na busca da 

Ação que originou a penhora registrada sob Av. 6: 276.

Negar este pedido sob o argumento de não localização dos autos não 

parece razoável. Ademais, o imóvel foi adjudicado pela Caixa Econômica 

Federal na ação de Execução perante a Justiça Federal nº 5499/78-IV em 

10/05/1989.

 Posto isso, DEFIRO o levantamento das averbações das penhoras a) 

Penhorado a favor de Cuiabá-Diesel S/A Ind. e Comércio de Veículos, 

extraído dos autos de execução; Av.5 : 276 em 31/03/1981 – Cartório do 

5º Ofício de Cuiabá; b) Penhora a favor de Napoleão João da Silva 

denominada Av. 6 : 276 da matrícula nº 14.238 efetivada em 25/03/1983 e 

c) penhora conforme mandado de 15/12/77, nos autos da execução 

requerida por Mauro Cid Nunes da Cunha, 3º Ofício, 2ª Vara Cível de 

Cuiabá-MT, Av. 1: 41.844 – Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá-MT.

 Expeça-se Ofício. Depois de cumprida a determinação acima, arquivem-se 

os autos.

 Intime-se.

 Cuiabá, 04 de abril de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 158/2018-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. 

0002391-18.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) IVAN WOLF, matrícula nº. 35627, nomeado 

(a) pela Portaria n.º 035/2018-GRHFC, de 16/01/2018, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 2ª 

Vara Esp. Infância e Juventude - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos 

a partir de 09/04/2018.

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

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

Cuiabá, 6 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 159/2018-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. 

0031751-95.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) JOSIAS DE PINHO MEYER JUNIOR, 

matrícula nº. 34102, Analista Judiciário, na secretaria da Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital - SDCR - Dr. 

Rodrigo Roberto Curvo, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR o (a) servidor (a) JOSIAS DE PINHO MEYER JUNIOR, 

matrícula nº. 34102, Analista Judiciário, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, na secretaria da Vara Especializada do 

Meio Ambiente da Comarca da Capital - SDCR - Dr. Rodrigo Roberto Curvo, 

com efeitos a partir da 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, 6 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Certidão

Falência, código 80525, numeração única 9734-69.2000.811.0041, 

requerente OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A IND. E COMÉRCIO e outras. 

Advogados: BRUNO DEVESA CINTRA, PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR, MARCELO AMBROSIO CINTRA, RODOLFO COELHO RIBEIRO, 

CRISLAINE VEIGA, JOCLER JEFERSON PROCÓPIO, EDSON TELES DE 

FIGUEIREDO JUNIOR, BRUNO MEDEIROS PACHECO, OSMAR SCHNEIDER, 

EDSON CRIVELATTI, VALMIR ANTONIO, NASSER RAJAB, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI, IVO WAISBERG, BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA, 

AURIMAR JOSÉ TURRA, PAULO FABRINNY MEDEIROS, JULIERME 

ROMERO, TADEU LUIZ LASKOWSKI, HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR, FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL, NERRI L. CENZI, 

JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, HUMBERTO THEODORO NETO, ANTONIO 

CARLOS P. SANTOS, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO, 

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA, ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER, DÉBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ, FABRÍCIO DE MELLO 

MARSANGO, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO, DÉCIO JOSÉ 

TESSARO, JOAO CARLOS HIDALGO THOME, ELIZETE RAMALHO GERINO, 

RONIZE ANTONIO BARBOSA, SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO 

NAKATA, VALMIR ANTONIO DE MORAES, RODRIGO MARTINIANO DE 

OLIVEIRA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR, FABIO HELENE LESSA, JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO, 

DEOCLECIO ADAO PAZ, RICARDO NEGRÃO, SAULO RONDON GAHYVA 

e PAULO SÉRGIO IVANOSKI. Certidão Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os credores e interessados, por meio de seus 

causídicos, da audiência de gestão democrática designada para o dia 

13/04/2018, às 15h00m, consoante despacho a seguir colacionado: "(...) 

1.3) DESIGNO AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, para o dia 

13/04/2018, às 15:00h, que terá por objetivo a deliberação sobre 

prorrogação do vínculo contratual com a empresa arrendatária BINOTTI 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA., bem como a proposta de arrendamento 

formulada pela empresa COMPOSTEC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. ME. 

(...)" Cuiabá, 06 de abril de 2018 César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)
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DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO)

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo credor Banco 

Santander (Brasil) S/A, em face da decisão de deferimento do 

processamento desta recuperação judicial (id. 12176625). O embargante 

aponta obscuridade na referida decisão, uma vez que as recuperandas 

não apresentaram todos os documentos exigidos pelo art. 48 e 51 da LRF. 

A Secretaria certificou a intempestividade dos embargos declaratórios (id. 

12438745). É o relatório. Fundamento e decido. A decisão embargada foi 

lançada no DJE n.º 10217, com publicação no dia 14/03/2018, conforme se 

constata do sistema PJE (id. 12212426). Diante deste contexto, 

considerando que apenas em 23/03/2018 é que os embargos de 

declaração foram opostos, ou seja, já quando encerrado o prazo recursal 

de 05 (cinco) dias (art. 1.023 do CPC/15), diante da intempestividade, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 12383254. Apesar do 

acima decidido, deverá a administradora judicial observar a pertinência, ou 

não, de estarem nos autos os documentos indicados pelo banco 

Santander, requisitando-os, se for o caso. 2. Através da petição de id. 

12527410, o credor Banco Santander (Brasil) S/A argumenta, em suma, 

que os imóveis de matrículas nº 79.947 e 79.948 não são essenciais às 

atividades das recuperandas, requerendo, primeiro, que este juízo se 

declare incompetente para julgar a matéria, por trata-se de crédito 

extraconcusal, e assim não entendendo, o indeferimento dos pedidos 

formulados na petição de id. 12400111. Quanto à alegada incompetência, 

entendo não ser o caso de reconhecê-la, eis que as recuperandas 

trouxeram aos autos matéria que deve ser analisada sob a ótica da 

essencialidade, ou não, de certos bens que integram seu patrimônio, o que 

atrai a competência deste juízo recuperacional, a teor de reiteradas 

jurisprudências do STJ. Superada tal questão, observo que em decisão 

anterior já havia sido determinado à administradora judicial que se 

pronunciasse sobre os termos da petição de id. 12400111, estando, 

inclusive, no prazo para tanto. Considerando o fato novo trazido aos autos 

pelo credor Banco Santander, suspendo o curso do aludido prazo, 

devendo as recuperandas serem intimadas para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem-se acerca das alegações do credor, juntando os 

documentos que entenderem pertinentes, e, após, devolva-se o prazo 

para a administradora judicial pronunciar-se sobre a petição em comento 

(id. 12527410), oportunidade em que também emitirá o parecer ordenado 

na decisão de id. 12427344 e 12176625. Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 04 de abril de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963931 Nr: 6480-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

COMERCIO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:9.237/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

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

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Oliveira de Barros, Texman Indústria e 

Comércio de Pelas Têxteis Ltda, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, JOSÉ CARLOS SIGARINI 

LOPES, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, GE BETZ DO BRASIL LTDA, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, 

FAGNER PAES DA SILVA, MATO GROSSO TÊXTIL S/A, MATOSALEM DE 

SOUSA CARMO, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO POSSAMAI, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

ARIANE SOUZA FERREIRA, CONDOMÍNIO EDÍFICIO MEDITERRANÉE, 

VALENTINA FERRARI BORGES E JOSÉ OSMAR BORGES NETO 

REPRESENTADOS POR GABRIELA TOLIO FERRARI, WHITE MARTINS 

GASES INDUTRIAIS DO NORTE, CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - 

OAB:137873/SP, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:8681/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GABRIELLA 

VERONESE FILELLINI - OAB:140519, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- PROCURADOR DO 

MUNICIPIO - OAB:2.838, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - 

OAB:45233, MANUEL MARQUES DIREITO - OAB:49706/SP, MARCOS DE 

REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, MONIQUE GOMES NEMEZIO - 

OAB:242.404/SP, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT, PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT, 

ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, intimo o patrono de José Nilson Monteiro dos 

Santos, Dr. ELIANDRO CHAVES TORRES (OAB/MT n.º 13.487), para, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, tomar ciência acerca dos esclarecimentos 

prestados pelo administrador judicial, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041
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 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Oliveira de Barros, Texman Indústria e 

Comércio de Pelas Têxteis Ltda, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, JOSÉ CARLOS SIGARINI 

LOPES, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, GE BETZ DO BRASIL LTDA, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, 

FAGNER PAES DA SILVA, MATO GROSSO TÊXTIL S/A, MATOSALEM DE 

SOUSA CARMO, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO POSSAMAI, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

ARIANE SOUZA FERREIRA, CONDOMÍNIO EDÍFICIO MEDITERRANÉE, 

VALENTINA FERRARI BORGES E JOSÉ OSMAR BORGES NETO 

REPRESENTADOS POR GABRIELA TOLIO FERRARI, WHITE MARTINS 

GASES INDUTRIAIS DO NORTE, CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - 

OAB:137873/SP, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:8681/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GABRIELLA 

VERONESE FILELLINI - OAB:140519, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- PROCURADOR DO 

MUNICIPIO - OAB:2.838, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - 

OAB:45233, MANUEL MARQUES DIREITO - OAB:49706/SP, MARCOS DE 

REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, MONIQUE GOMES NEMEZIO - 

OAB:242.404/SP, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT, PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT, 

ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, em cumprimento ao item 5 da decisão de fls. 

6.467/6.470, intimo os credores e interessados para, no prazo comum de 

10 (dez) dias úteis, manifestarem-se sobre as alegações do administrador 

judicial quanto ao estado dos bens da massa, as quais divergem do laudo 

apresentado pela empresa KEELS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Oliveira de Barros, Texman Indústria e 

Comércio de Pelas Têxteis Ltda, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA, JOSÉ CARLOS SIGARINI 

LOPES, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, GE BETZ DO BRASIL LTDA, 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR, 

FAGNER PAES DA SILVA, MATO GROSSO TÊXTIL S/A, MATOSALEM DE 

SOUSA CARMO, GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, ROMARIO POSSAMAI, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

ARIANE SOUZA FERREIRA, CONDOMÍNIO EDÍFICIO MEDITERRANÉE, 

VALENTINA FERRARI BORGES E JOSÉ OSMAR BORGES NETO 

REPRESENTADOS POR GABRIELA TOLIO FERRARI, WHITE MARTINS 

GASES INDUTRIAIS DO NORTE, CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES J. SÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO NEZI RAGAZZI - 

OAB:137873/SP, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3.990/MT, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO - 

OAB:8681/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, GABRIELLA 

VERONESE FILELLINI - OAB:140519, JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- PROCURADOR DO 

MUNICIPIO - OAB:2.838, LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - 

OAB:45233, MANUEL MARQUES DIREITO - OAB:49706/SP, MARCOS DE 

REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, MONIQUE GOMES NEMEZIO - 

OAB:242.404/SP, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT, PEDRO MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT, 

ROMULO MARTINS NAGIB - OAB:OAB/DF 19.015, Sandra Mara de 

Almeida - OAB:10.658/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, intimo o administrador judicial para, no prazo de 

10 (dez) dias úteis, indicar leiloeiro e profissional para avaliar os imóveis 

matriculados sob os nºs 52.148, 52,424 e 55.648, devendo trazer aos 

autos 03 (três) propostas com demonstração de enquadramento na média 

praticada pelo mercado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1284926 Nr: 3243-16.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO MASSA FALIDA, 

PRIMEIRA VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

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

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

OAB:8887, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8896, 

JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, LEANDRO A. FELMANN - 

OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, NASSER 

RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885

 Visto.

I - DETERMINO que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO cumpra o item IV.a, da r. 

decisão encartada às fls. 6/8, intimando-se a SÍNDICA TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELLI para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, juntar 

os demonstrativos de receitas e despesas da Massa Falida, bem como 

prestar suas contas.

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

vindo-me, em seguida, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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 
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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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Código 80525.

 Vistos, etc.

 Em que pese o arrazoado trazido pela parte interessada às fls. 

35809/35810 ser plausível juridicamente, no caso em comento, este 

magistrado apenas cumpre, de forma detida, a decisão colegiada da 2ª 

Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 87413/2014, que 

ordenou e listou as empresas aptas a exercerem a sindicância desta 

falência.

 Com a recusa da primeira empresa listada para o exercício do munus, 

este Juízo determinou a intimação da segunda empresa e que é a ora 

impugnada, sendo que esta aceitou o encargo que lhe fora confiado.

 Friso. Tal medida ocorre em respeito aos exatos termos da mencionada 

decisão colegiada e ao meu sentir, qualquer questionamento sobre a 

situação da empresa de ordem contábil, fiscal ou de idoneidade, escapa 

da analise deste magistrado, que, mais uma vez reitero, limita-se a dar 

cumprimento ao ordenamento lançado no acordão do Agravo de 

Instrumento n. 87413/2004, razão pela qual indefiro o pleito ora ofertado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 01 de abril de 2016.

 Flavio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Autos Código 80525

Vistos etc.,

Em vista da concordância da empresa Alta Administração Judicial LTDA 

em assumir o cargo de síndica da Massa Falida defiro o pedido de fl. 

35795 e determino a expedição do termo do compromisso que deverá ser 

assinado em cartório até o dia 04 de abril de 2016.

Consigno que neste interregno (até a assinatura do termo de 

compromisso) deverão permanecer os membros atuais do CGS no 

exercício do múnus público, como determinado pela Câmara Julgadora nos 

autos do Agravo n° 87413/2014, que teve como relatora a Eminente 

Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Oficie-se a Corregedoria Geral de Justiça e a Eminente Relatora do Agravo 

n° 87413/2014 informando os fatos supra narrados.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Autos Código 80525

Vistos etc.,

Tendo em vista que de fato o processo veio concluso ao Gabinete deste 

Juízo no período em que estava fluindo o prazo para a Alta Administração 

Judicial Ltda se manifestar, acolho o pedido de fl. 35603, razão pela qual 

defiro a devolução de prazo, devendo-se a Alta Administração Judicial 

Ltda manifestar seu interesse em assumir a sindicância deste processo 

falimentar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em tempo, em relação ao pleito de fls. 35569/35586, o mesmo não merece 

acolhimento, uma vez que os valores das contas de energia elétricas não 

pagas se referem ao período em que a arrendatária já usufruía dos bens e 

por consequencia era a responsável direta pelo adimplemento dessas 

faturas.

Após, conclusos para novas deliberações.

Observe-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Código 80525.

 Vistos etc.
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 Sobre a manifestação do CGS de fls. 35536/35537, notadamente sobre o 

pagamento dos diretores da Olvepar Alimentos S/A, ouça-se o Ministério 

Publico.

 Em relação ao pleito da empresa REFORPAN de fls. 35538/35539, e de fls. 

35540/35545, deve o CGS se manifestar sobre o mesmo em 05 dias, em 

seguida colha-se o parecer ministerial.

 Nesse mesmo diapasão deve o CGS se manifestar sobre a petição de fls. 

35546/35549, em igual prazo e em seguida vistas ao M.P.

 Em acatamento a manifestação ministerial de fls. 35560 e seguintes, deve 

o CGS apresentar, em 05 dias, os comprovantes das dividas em atraso, e 

de cunho ordinário, bem como se manifestar sobre o petitório do antigo 

sindico, em sede de incidente de destituição, para em seguida oportunizar 

nova vistas ao MP.

 No que se refere ao arrazoado do membro do CGS Dra. Samantha 

Gahyva (fls. 35563/355680), vislumbro pertinente seus apontamentos, 

razão pela qual determino que a arrendatária apresente ao CGS, 

mensalmente, a comprovação de despesas e investimentos realizados 

nos imóveis arrendados por meio de documentos idôneos.

 Determino ainda que a arrendatária apresente comprovação do 

andamento do procedimento administrativo para a obtenção de alvará e 

seguros pendentes, diretamente ao CGS.

 Não obstante entendo ser prudente a manifestação ministerial sobre a 

continuidade do arrendamento com a VETTORE, fato este decidido pelo 

CGS, para em seguida me manifestar sobre o pleito.

 Sobre o pleito de fls 35569 e seguintes, não há nos autos demonstrativo 

mínimo sobre os limites de responsabilidade pelo pagamento das contas de 

energia elétrica.

 Ou seja, a arrendatária e peticionaria, não comprovou que o corte no 

fornecimento de energia ocorreu por falta de pagamento de faturas que 

escapariam de sua responsabilidade.

 Assim, deve a arrendatária comprovar esse fato em 05 dias, para melhor 

analise do ora pleiteado.

 Envie-se copia desta decisão à Eminente Desembargadora Maria Helena 

Póvoas, para conhecimento.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de março de 2016.

Flavio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2016.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Certifico nesta data que, o Comitê Gestor da Sindicância tomeu ciência da 

decisão retro, por meio de carga dos autos, retirada em 23/02/2016 pelo 

membro representante, Dr. Gleison Gomes da Silva. Seguindo as demais 

determinações, intimo o Dr. Edson Telles de Figueiredo Junior, para se 

manifestar sobre o termos descritos em seu desfavor, no prazo de 05 

dias. Nada mais, encerro a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Certifico nesta data que, devido ao erro no sistema que remete as 

publicações para o DJE, faço constar a republicação da decisão retro, 

para que as partes e interessados tomem ciência. Nada mais, encerro a 

presente. "Código 80525. Vist Para seguimento do processo em epigrafe, 

conveniente a manifestação do Ministério Público sobre o teor da petição 

de fls. 35319/35320. Determino ainda que o Comitê Gestor da Sindicância 

se manifeste sobre o teor do pleito de fls. 35323/35324, em 05 dias. Ante 

os termos da manifestação de fl. 35335, e em respeito ao teor da decisão 

de 2º Grau de Jurisdição constante de fl. 35275, determino a intimação da 

empresa ALTA ADINISTRAÇÂO JUDICIAL LTDA., CNPJ 

20.282.418/0001-46, representada por Afonso Rodeguer Neto e/ou Eliza 

Fazan e/ou Lilian Maria Freitas Souza Marques, com endereço na Av. 

Paulista, 1439 – BelaVista, São Paulo – SP, CEP 01310-100, com telefone 

(11)3465-4700, para que se manifeste sobre o interesse de exercer a 

sindicância da presente falência, no prazo de 05 dias. Acolho ainda a 

judiciosa manifestação de fls. 35361/35362, determinando seu imediato 

cumprimento por parte da gestora da Vara. Em acatamento à determinação 

superior, com fito de respeitar o art. 66, paragrafo 1º do Decreto Lei 

7661/45, intime-se o então sindico Edson Telles de Figueiredo Junior, para 

que se manifeste sobre os termos descritos em seu desfavor, no prazo 

de 05 dias. Após colha-se o parecer ministerial sobre o tema, para ao final 

este magistrado se manifestar sobre a possibilidade de destituição do 

antigo sindico já substituído. Por fim, vistas ao Ministério Público para se 

manifestar sobre o petitório de fls. 35445/ Encaminhe-se copia desta 

decisão à Eminente Corregedora Geral da Justiça para conheci Intime-se. 

Cumpra-se com ur Cuiabá, 19 de fevereiro de 2016. Flávio Miraglia Fer ".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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 
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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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Código 80525.

 Vistos etc.

 Para seguimento do processo em epigrafe, conveniente a manifestação 

do Ministério Público sobre o teor da petição de fls. 35319/35320.

 Determino ainda que o Comitê Gestor da Sindicância se manifeste sobre o 

teor do pleito de fls. 35323/35324, em 05 dias.

 Ante os termos da manifestação de fl. 35335, e em respeito ao teor da 

decisão de 2º Grau de Jurisdição constante de fl. 35275, determino a 

intimação da empresa ALTA ADINISTRAÇÂO JUDICIAL LTDA., CNPJ 

20.282.418/0001-46, representada por Afonso Rodeguer Neto e/ou Eliza 

Fazan e/ou Lilian Maria Freitas Souza Marques, com endereço na Av. 

Paulista, 1439 – BelaVista, São Paulo – SP, CEP 01310-100, com telefone 

(11)3465-4700, para que se manifeste sobre o interesse de exercer a 

sindicância da presente falência, no prazo de 05 dias.

 Acolho ainda a judiciosa manifestação de fls. 35361/35362, determinando 

seu imediato cumprimento por parte da gestora da Vara.

 Em acatamento à determinação superior, com fito de respeitar o art. 66, 

paragrafo 1º do Decreto Lei 7661/45, intime-se o então sindico Edson 

Telles de Figueiredo Junior, para que se manifeste sobre os termos 

descritos em seu desfavor, no prazo de 05 dias.

 Após colha-se o parecer ministerial sobre o tema, para ao final este 

magistrado se manifestar sobre a possibilidade de destituição do antigo 

sindico já substituído.

 Por fim, vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o petitório de 

fls. 35445/35452.

 Encaminhe-se copia desta decisão à Eminente Corregedora Geral da 

Justiça para conhecimento.

 Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2016.

 Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 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): 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 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: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248.704/SP, IVO WAISBERG - OAB:146.176 SP

 Visto.

I – Diante da urgência que o caso requer, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO 

PELA SÍNDICA À FL. , para autorizar a publicação dos “Editais de 

Convocação de Credores”, com base em minuta na versão simplificada e 

resumida, que deverão circular nos Diários Oficiais das Unidades 

Federativas do Mato Grosso, Santa Catarina Paraná e São Paulo, bem 

como nos jornais de grande circulação das mesmas Unidades 

Federativas.

Com efeito, deverão constar nos referidos Editais, o link do site do Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso/MT, onde consta o Diário de Justiça Eletrônico 

do dia 23 de junho de 2017, no qual foi publicada a relação completa dos 

credores, que poderá ser consultada eletronicamente por qualquer 

interessado.

Promova o SR GESTOR JUDICIÁRIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

A INTIMAÇÃO DA SÍNDICA, que poderá ocorrer por e-mail ou via 

telefônica, para que providencie as minutas e respectivas publicações, na 

forma autorizada.

II – Em análise dos incidentes constatei que o autuado sob o Código nº 

119837, que tem como Requerente IMCOPA – Importação, Exportação e 

Ind. de Óleos Ltda, distribuído em 30/01/2015, foi encerrado, em 

08/07/2015, por não ter sido localizado fisicamente, apesar de várias 

buscas feitas junto à Secretaria desta Vara, tendo existido apenas 

virtualmente.

Com efeito, INTIME-SE a requerente, IMCOPA – Importação, Exportação e 

Ind. de Óleos Ltda, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos 

autos principais, informando se tem interesse no referido incidente, 

indicando, se for o caso, os documentos necessários para eventual 

restauração de autos, sob pena de preclusão.

III – Baixo os autos em cartório para cumprimento das determinações 

supra, após voltem-me conclusos para análise demais pedidos pendentes.

Cuiabá/MT, 10 de julho de 2017.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004356-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE TAL (RÉU)

JULIO DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora Requerida tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência 

do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 969806 Nr: 9251-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO STEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT, Juliano Alves Rosa - OAB:11722

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as partes para a 

apresentação das razões finais.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1149329 Nr: 31413-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RIBEIRO, DEMAIS POSSEIROS, RONIER 

XAVIER DE MOURA, JOÃO BATISTA DIAS, RONAN XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE 

VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO O(A)(S) 

ADVOGADO(A)(S) IVO FERREIRA DA SILVA, OAB 14.264 a devolver o(s) 

p rocessos  CÓDIGO(S)  1149329 ,  UMERAÇÃO ÚNICA 

31413-66.2016.811.0041, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. 

"Seção 10 - Cobrança de Autos. 2.10.1 - O Escrivão manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 196 do CPC. 2.10.2 - Ao receber a petição de 

cobrança de autos, o Escrivão deverá: I - lançar certidão pormenorizada 

sobre a situação do processo, conforme dados extraídos no sistema 

informatizado e/ou de conhecimento do Escrivão, anexandoa a petição 

para futura juntada aos autos; II - constatado efetivo atraso na devolução, 

providenciar a intimação do detentor dos autos, na forma da norma 

anterior. 2.10.3 – Nas hipóteses previstas nas normas 2.10.1 e 2.10.2 O 

Escrivão observará o seguinte procedimento:

I - autuará as suas certidões e/ou a petição do interessado, se houver, 

com a prova da intimação para devolução, registrando o feito no livro de 

incidentes e procedimentos diversos da vara como “Cobrança de Autos”; II 

- certificará que não houve a devolução;

III - submeterá o autuado à apreciação do Juiz. 2.10.4 - Ao receber o 

autuado, o Juiz adotará as seguintes providências:

I - determinará a expedição de mandado de busca e apreensão, ou de 

exibição e entrega de autos, sob pena de caracterização do crime de 

sonegação de autos; II - determinará a expedição de ofício à OAB, 

subseção local, comunicando que o advogado ou advogados relacionados 

na certidão, embora intimados, não devolveram os autos, para o fim de 

instauração de procedimento disciplinar e imposição de multa;
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1007563-92.2018.8.11.0041 Vistos. MARTA PAIVA FRUTUOSO ajuizou a 

presente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de danos e 

liminar em face de MARCIO AUGUSTO DA SILVA, VANDERLEI e EVELISE, 

tendo como objeto um imóvel residencial situado AGI, quadra 42, nº. 77, 

Bairro Nova Canaã, 2ª Etapa, nesta Capital. Em síntese, alegou que no ano 

de 2012 vendeu o imóvel em questão para o primeiro réu, por ter se 

sentido ameaçada por ele, onde recebeu o valor de entrada da venda do 

bem, após a desocupação do referido. Informou que em razão da 

inadimplência do primeiro réu por aproximadamente 05 (cinco) anos do 

valor remanescente do imóvel, ajuizou ação contra ele que foi condenado 

ao pagamento do valor de R$ 35.980,16 (trinta e cinco mil novecentos e 

oitenta reais e dezesseis centavos). Noticiou que em razão da inexistência 

de bens em nome do primeiro réu, o que ensejou na impossibilidade de 

êxito judicial do saldo remanescente, procurou o primeiro réu para tentar 

uma composição amigável com a devolução do imóvel à autora, quando foi 

surpreendida com a ocupação do imóvel pelos dois últimos réus, em razão 

de venda ou cessão e se mudado para duas casas após ao imóvel em 

questão. Sustentou que notificou os terceiros para desocupar o imóvel em 

questão, sem êxito, bem como que não pode continuar a pagar o 

financiamento do referido para mantê-lo ocupado por terceiros. Com a 

inicial juntou os documentos de fls. 11/25 pdf. A ação foi inicialmente 

distribuída de forma alternada e aleatória para a 4ª Vara Cível desta 

Comarca, que declinou da competência para processar e julgar a presente 

ação em favor deste juízo especializado (pág. 49pdf). Síntese necessária. 

Decido. MARTA PAIVA FRUTUOSO pleiteia a proteção possessória de um 

imóvel residencial contra MARCIO AUGUSTO DA SILVA, VANDERLEI e 

EVELISE, sob o fundamento de que o vendeu para o primeiro réu que 

deixou de pagar o remanescente do valor estipulado em contrato de 

compra e venda e após ajuizar ação, sem êxito, o procurou no endereço 

do imóvel para uma composição amigável quando tomou conhecimento que 

estava sendo ocupado pelos dois últimos réus, não sabendo precisar se 

por força de alienação e/ou cessão. A legitimidade passiva nas ações 

possessórias decorre da origem e forma de exercício da ocupação do 

bem, devendo, restar demonstrado, inicialmente, que exercido de forma 

injusta, o que não verifico no caso em questão com relação as partes 

VANDERLEI e EVELISE. Conforme se infere dos relatos da autora na 

inicial, a ocupação do imóvel em questão, atualmente, por VANDERLEI e 

EVELISE não decorre de relação jurídica estabelecida com a autora, que 

sequer soube precisar a origem da ocupação dos referidos no bem, se em 

razão de alienação ou cessão de posse por MARCIO AUGUSTO DA 

SILVA e, se transmitida por este. O único fato que dispensa a 

demonstração de provas, em sede de cognição sumária, é o negócio 

jurídico celebrado entre a autora e o Sr. Márcio Augusto da Silva, 

conforme contrato de compra e venda colacionado no id. 12407253 e id. 

12407257, e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos para que a autora 

denunciasse judicialmente o descumprimento pelo réu Marcio do contrato 

em questão, com o não pagamento do remanescente do valor acordado. 

Sem comprovação da resolução judicial do referido negócio jurídico 

celebrado entre as partes, não há como a autora pleitear a proteção 

possessória do imóvel em questão, posto que referido pedido é acessório 

e superveniente a resolução do contrato. Dessa forma, INTIMO a autora 

via DJE para no prazo de 15 (quinze) dias regularizar os pressupostos de 

validade e existência da ação, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, em caso de decurso de prazo sem manifestação ou a 

devida comprovação. Cuiabá, 04 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1022586-49.2016.8.11.0041 Vistos. ZÊNITE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, representada por ADOLFO MIGUEL DE SOUZA 

JÚNIOR ajuizou em 08/12/2016 a presente ação possessória em face de 

DIANA TEREZA TORRES ESGAIB; SALADINO ESGAIB; ARTEMIS 

AUGUSTA MOTA TORRES; EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES e sua 
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esposa; SILVIA HELENA ARAGONEZ DE VASCONCELOS TORRES e 

NECO, tendo como objeto um imóvel com área de 1.498,97m², situado na 

Av. Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Av. Beira Rio, Bairro Coxipó 

da Ponte, nesta Capital, onde alegou exercer a posse há mais de 20 

(vinte) anos, por força de sucessão. Noticiou que em 22/01/2015, após 

identificação do Registro Imobiliário de 626,19m² da área, ajuizou ação de 

usucapião que foi distribuída por sorteio para a antiga 10ª Vara Cível desta 

Capital, atual 13ª Vara Cível, visando a declaração da propriedade da 

referida parte referido imóvel (autos nº. 2272-36.2015.8.11.00041 – cód. 

954365). Mencionou que após os proprietários constantes do registro de 

parte da área terem sido notificados em 17/11/2016, ordenaram que 

terceiros invadissem essa parte do imóvel, no intuito de não a perder. 

Juntou com a inicial os documentos de pág. 19/121. Os autos tramitaram 

inicialmente perante a antiga Décima Vara Cível e posteriormente foi 

remetido para este juízo especializado (pág. 189pdf), que ao receber a 

ação, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado pela 

autora (pág. 194/196pdf). Ressalto que a presente possessória ainda 

encontra-se na fase postulatória, posto que até a presente data, não foi 

realizada a citação e intimação do réus indicados na inicial. Pois bem. 

Consta na inicial que a autora distribuiu ação de usucapião em 22/01/2015, 

visando a regularização da titularidade da área, a qual foi inicialmente 

distribuída para a Décima Vara Cível desta Capital. Em consulta ao referido 

processo através do código informado, verifico que os referidos autos 

foram remetidos para este juízo especializado em razão de conexão com 

os presentes autos possessórios em 07/02/2018. Assim, considerando 

que os autos conexos foram interpostos anteriormente aos presentes 

autos possessórios, o qual, inclusive, tramitava fisicamente no juízo de 

origem, DETERMINO: 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 acima mencionado, materialize os autos e 

remeta ao Cartório Distribuidor para distribuição por dependência aos 

autos de usucapião em trâmite neste juízo, autos nº. 

2272-36.2015.8.11.00041 – cód. 954365. 3. Considerando que na decisão 

do id. 8710839 foi determinada a realização de busca do endereço dos 

réus no sistema INFOSEG e BACEN, o que foi parcialmente cumprido, 

posto que apenas realizada consulta no sistema INFOSEG (id. 9045355, 

pág. 01/03 e id. 9045357, pág. 01), onde verifico endereço de 

apartamentos, sem, contudo, informar nome do Edifício, o que prejudica a 

realização do ato, PROCEDO a busca dos endereços dos réus no sistema 

BACENJUD, salvo com relação ao réu denominado Neco cuja citação por 

edital foi deferida na decisão do id. 9240429. 4. EXPEÇA-SE edital de 

citação do réu Neco, com as advertências legais. Prazo de 20 (vinte) dias. 

O edital deverá ser publicado no DJE e em jornal local de ampla circulação 

(parágrafo único do art. 257 do CPC). 5. Em havendo informações de 

endereço na busca do BACEN, EXPEÇA-SE mandado de citação, se 

residente nesta Comarca e, se não residente, expeça-se carta precatória. 

Cuiabá, 06 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Sentença
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LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO (AUTOR)
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PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 
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Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA em Embargos PJE 

1026623-85.2017.8.11.0041 Vistos. SUMATRA – CAFÉS BRASIL S.A, 

representada por JOÃO ANTONIO LIAN e LUIS ANTONIO MORAES 

RIBEIRO ajuizou a presente ação de reintegração de posse com pedido 

liminar em face de MOVIMENTO SEM TERRA, pleiteando pela proteção 

possessória de um imóvel rural denominado Fazenda Mandaguari, com 

área de 17.745,21 hectares e localizada no Município de Porto dos 

Gaúchos/MT. Após as emendas determinadas à inicial (pág. 48pdf e pág. 

81/82) pela autora (págs. 50/58pdf e págs. 87/272pdf) e juntadas de 

imagens aéreas da área em questão (pág. 283/290pdf), o Ministério 

Público juntou parecer nos autos opinando pela concessão do pedido 

liminar (pág. 293/295pdf). O pedido liminar de proteção possessória foi 

deferido (pág. 296/305pdf) e, após, compareceu nos autos Rosemara 

Martins de Oliveira Rufino, alegando a existência de processo de 

desapropriação da área em questão na Justiça Federal, onde foi realizada 

perícia na referida pelo INCRA foi classificada como imóvel improdutivo. 

Afirmou que a referida ação foi julgada improcedente e, em sede de 

recurso, foi concedido, liminarmente a imissão da posse do INCRA na área 

em questão, a qual foi suspensa em razão da interposição de ação 

declaratória de produtividade pela autora e assim se encontra até os dias 

atuais. Afirma que o INCRA já depositou em juízo a indenização das 

benfeitorias realizadas na área pela autora, razão pela qual suscitou a 

incompetência deste juízo, afirmaram terem invadido a área 

provisoriamente e pleitearam pela revogação da liminar até a 

concretização da constatação da área (pág. 306/388pdf). Com a 

manifestação colacionou documentos às páginas 389/429. Ante a notícia 

de fatos novos nos autos, este juízo determinou a suspensão do 

cumprimento da liminar e a autora foi intimada para se manifestar, o que 

fez às pág. 456/547pdf. Após, os autos foram remetidos ao Ministério 

Público (pág. 431pdf), que opinou pela manutenção da suspensão do 

cumprimento da liminar até manifestação da AGU após intimação deste 

juízo (pág. 548/549pdf). Pág. 550/558pdf decisão manifestando sobre a 

competência do juízo, revogando o efeito suspensivo da decisão liminar e 

determinando o seu cumprimento. Contra referida decisão, a ré Rosemara 

Martins de Oliveira Rufino, se insurgiu opondo embargos de declaração 

(pág. 568/571pdf), aduzindo omissão da referida por ausência de 

fundamentação e motivação da revogação da suspensão do cumprimento 

da imissão de posse, bem como contradição ao manter algumas famílias e 

determinar a retirada de outras e obscuridade na ausência de 

identificação das pessoas que permanecerão na área. Ao final, pleiteou 

pelo reconhecimento da incompetência deste juízo para processamento e 

julgamento da presente ação possessória e a manutenção da suspensão 

do cumprimento da liminar (pág. 568/571pdf). Pág. 622 pdf a autora noticia 

a matança de animais bovinos com requintes de crueldade. Pág. 625/626 

pdf foi determinado a intimação do INCRA através da Procuradoria Federal 

para manifestação nos autos, indeferido o pedido de suspensão do 

cumprimento da liminar e determinação do seu cumprimento, com 

informação pelo Comitê da data designada. Na oportunidade foi 

determinada a intimação da parte autora/embargada para manifestar sobre 

os embargos de declaração interpostos. Pág. 640 pdf manifestação do 

Comitê de Conflitos Agrários. Pág. 641pdf certidão tempestividade dos 

embargos de declaração. Pág. 645/647 pdf manifestação da 

Procuradoria-Geral Federal informando que os ocupantes que estão na 

área não possuem qualquer autorização da autarquia para adentrar na 

referida, bem como são desconhecidos da Instituição. Informou não 

possuir interesse em intervir na presente ação em razão da discussão 

não interferir nos interesses do Incra e fez um breve esclarecimento das 

ações judiciais em trâmite na Justiça Federal. Pág. 649/661 pdf 

contrarrazões aos embargos de declaração interpostos. Pág. 663/674 pdf, 

foi juntada a carta precatória enviada via malote digital, acompanhada do 

mandado de reintegração de posse expedido para a Comarca de Porto 

Alegra do Norte com certidão informando o cumprimento da ordem judicial 

e a citação de alguns réus, bem como da representante dos Integrantes 

do Movimento Sem Terra – MST. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Tempestivos os embargos de declaração interpostos (certidão pág. 

641pdf), RECEBO-O para discussão. A ré embargante Rosemara Martins 

de Oliveira Rufino alegou, nos embargos de declaração interpostos (pág. 

568/pdf), que a decisão que revogou a suspensão do cumprimento da 
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liminar e determinou seu imediato cumprimento é omissa na fundamentação 

por não conter os motivos justificadores da referida alteração e, 

contraditória, por permitir a permanência de algumas famílias até o 

julgamento final da ação e a retirada das demais com base no tempo em 

que instaladas na área. Alegou, ainda, obscuridade da referida decisão 

por não restar definido que permanecerá na área e quem será retirado. - 

Da omissão Não há qualquer omissão, pois a decisão está clara e bem 

fundamentada. Da sua leitura, verifica-se que (pág. 550/pdf) teve como 

fundamento o reconhecimento pela própria embargante/ré, Rosemara 

Martins de Oliveira Rufino, em defesa apresentada, que a imissão na 

posse da área em questão concedida ao INCRA, havia sido suspensa em 

razão de ação declaratória de produtividade interposta pela autora (quarto 

parágrafo da pág. 333pdf). Aliou-se, também ao referido fundamento, a 

cópia do Laudo e Perícia Social colacionado pela ré em sua defesa (pág. 

392/397pdf), realizado na área em questão pela Assistente Social Célia 

Barbosa Neto Oliveira, a pedido dos ocupantes, que a ocupação da 

referida por um grupo de aproximadamente 200 famílias se deu em janeiro 

de 2017, com o único intuito de pressionar o prosseguimento das 

demandas em trâmite na Justiça Federal (parágrafo segundo da pág. 

395pdf), ressaltando-se que referida atitude não poderia ser validada pela 

Justiça, por se tratar de litígio entre particulares, cujas atitudes não podem 

pautar-se com fundamento no interesse público. Dessa forma, em razão 

da demonstração de que a ocupação da área em questão por 

aproximadamente 200 famílias foi recente e da comprovação de que a 

autora estava exercendo a posse da área em questão, quando da referia 

ocupação, que foi revogada a suspensão do cumprimento da ordem de 

reintegração e determinado o seu cumprimento. - Da contradição Também 

não há como ser acolhida a alegada contradição na concessão da 

permanência de 07(sete) famílias na área em questão, posto que baseado 

na informação do Laudo e Perícia Social realizado pela Assistente Social 

Célia Barbosa Neto Oliveira, colacionado pela própria embargante/ré, de 

que as referidas se encontram ocupando a área desde 2005, portanto, há 

mais de 08 anos. À luz dos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior 

em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. III, a contradição se dá 

quando a conclusão diverge dos argumentos, o que não se encaixa no 

caso em questão. - Da Obscuridade Afirmou, também, a embargante/ré 

obscuridade da decisão sob o argumento de que não restou definido quem 

seria retirado e quem permaneceria na área. A obscuridade, conforme 

definido pelo autor Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, vol. III, pág. 1065 “(...) caracteriza-se pela falta de 

clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de 

algo”. Assim, a determinação de resguardar a manutenção na posse de 07 

(sete) famílias, supostamente ocupantes de parte da referida há mais de 

08 anos, conforme informação da Assistente Social Célia Barbosa Neto 

Oliveira, sem descrevê-las não torna difícil a compreensão da decisão, 

posto que passíveis de serem identificadas quando do cumprimento do 

ordem judicial, inclusive com o auxílio da Assistente Social que lavrou o 

ludo e realizou as visitas e entrevistas, cujas fichas não forma 

colacionadas pela embargante com o laudo, conforme nele mencionado. 

Com essas considerações, REJEITO os presentes embargos, ante a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial 

de pág. 550/558pdf. INTIMO as partes, via DJE, da presente decisão. Ante 

a informação de cumprimento da ordem de reintegração de posse da 

autora na área em questão (pág. 668/670) e, verificando que a 

representação processual da ré está irregular, posto que apresentou 

defesa em nome próprio e outorgou procuração como representante da 

Associação dos Moradores do Acampamento Renascer, conforme se 

verifica do referido instrumento na pág. 389pd e assim se identificou para 

oficiala quando do cumprimento da ordem judicial de reintegração de 

posse, sem contudo, comprovar a sua representatividade, nos termos do 

art. 76 do CPC, DETERMINO: 1. Que a ré proceda no prazo de 05 (cinco) 

dias a regularização da sua representação processual da Associação 

dos Moradores do Acampamento Renascer, juntando nos autos a Ata de 

Assembleia Geral e/ou Estatuto e a relação dos filiados ou procuração 

individual, sob pena de ser declarada a sua revelia, em caso de decurso 

de prazo, sem manifestação. 2. Adotada as providências acima, certifique 

sobre o cumprimento dos itens 3, 4 e 5 da decisão de pág. 296/305. 

Cuiabá, 06 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003905-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI (RÉU)

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (RÉU)

PAULA LUCIANA DA SILVA (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, querendo, comparecerem nesta 

secretaria a fim de assinarem o competente Termo de Caução, nos termos 

da decisão proferida. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003905-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI (RÉU)

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (RÉU)

PAULA LUCIANA DA SILVA (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). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (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)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006859-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANI MARTINS DE ABADIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036945-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MEDINA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

 

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

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

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

petição (Id. 12550371 a Id. 12550516), postulando o que entender de 

direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008894-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOLON DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493/O-O (ADVOGADO)

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT0022168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008894-12.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

JOSE SOLON DE ARRUDA Parte Ré: RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA 

Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

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

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008616-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA (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: 1008616-11.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: GISSELY NADIA RODRIGUES COSTA 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 11:30 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: 1008658-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CECILIA CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008658-60.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: JENIFFER CECILIA CARDOSO DE OLIVEIRA 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 11:45 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: 1008672-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA VIEIRA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008672-44.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: NILDA VIEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. 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. Inicialmente, destaco que sou 
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conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008741-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/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: 1008741-76.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: HESLLER JEOAS XAVIER DE ALMEIDA 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 12:00 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: 1008739-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA ARRUDA DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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: 1008739-09.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: MARIA BENEDITA ARRUDA DE MIRANDA 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 08:00 horas para audiência de conciliação 

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

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

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008708-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ABAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008708-86.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ANDREIA ABAD Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Não verifico 

nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

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

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008786-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008786-80.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008836-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008836-09.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008886-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALEXANDRE BATISTA (EXECUTADO)

JOAO GUSTAVO GONCALVES JACOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008886-35.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEAO Parte Ré: JOAO GUSTAVO 

GONCALVES JACOB, JESSICA ALEXANDRE BATISTA Vistos. Intime-se o 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias, complementar as custas 

processuais de acordo com a sua pretensão, sob pena de cancelamento 

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008947-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008947-90.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

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

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

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

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

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

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001179-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GEDY SIMOES PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001179-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ANTONIA GEDY SIMOES PIRES Parte Ré: RÉU: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos. À vista dos 

documentos carreados aos autos no id 12547423, expeça-se o 

competente alvará para levantamento da importância bloqueada através 

do sistema bacenjud. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de abril de 2018. LUIZ OCTÁVIO 

OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005643-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005643-83.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

08h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005349-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005349-31.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por 
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ALBINO RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 

18.06.2018 às 08h30min para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala 03 da Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

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

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

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

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005336-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005336-32.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por 

ALBINO RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 

18.06.2018 às 09h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala 03 da Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

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

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

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

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005315-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005315-56.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

09h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005295-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005295-65.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

10h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005226-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005226-33.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por 

ALBINO RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 

18.06.2018 às 10h30min para audiência de conciliação, que será realizada 

na sala 03 da Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

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

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

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

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

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

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003159-95.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

11h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003199-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003199-77.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

11h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003204-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003204-02.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

12h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003156-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003156-43.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN 

RAMOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

08h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019909-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

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: 1019909-12.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALDEMIR ERNESTO SIQUEIRA DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 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 (id. 12432340 pág. 01/02 e 12432345). Na 

hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma do art. 256 do 

CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033083-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033083-88.2017.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos autos. Designo 

o dia 11.06.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032877-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032877-74.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Parte Ré: RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos autos. Designo 

o dia 11.06.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

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

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 18 de 417



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). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035015-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035015-14.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos promovida por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Designo o dia 11.06.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

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

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). 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035112-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035112-14.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos promovida por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos autos. Designo 

o dia 11.06.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 
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termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001511-80.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

LIBERTY SEGUROS S/A Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

promovida por LIBERTY SEGUROS S.A em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos 

autos. Designo o dia 12.06.2018, às 08:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação 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). 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002323-25.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança 

promovida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas 

nos autos. Designo o dia 12.06.2018, às 09:00 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 04 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). 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002310-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002310-26.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Parte Ré: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança promovida por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 

DO BRASIL em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos autos. Designo o dia 12.06.2018, às 

09:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038028-21.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038028-21.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Parte Ré: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança promovida por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos autos. Designo o dia 12.06.2018, às 

12:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (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). Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006500-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006500-32.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME Parte Ré: BLITZEM SEGURANCA LTDA Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória promovida por MM – FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE 

SEGURANÇA E VIGILANTES LTDA em face de BLITZEM SEGURANÇA 

LTDA, ambos qualificados nos autos. Expeça-se mandado de citação, com 

prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento nos termos pedido na inicial, 

bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 

701, § 1º, NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá 

oferecer embargos (art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento 

da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a 

parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor 

principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês 

(art. 701, § 5º c/c art. 916, NCPC). Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005195-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005195-13.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte Ré: 

CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ Vistos. Verifico que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado 

citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. 

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá 

a conversão do mandado monitório em mandado executivo (art. 702 do 

CPC/15). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038781-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GARCIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038781-75.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA Parte Ré: CLAUDIO GARCIA Vistos. 

Cumpra-se integralmente o despacho (id. 11285716). Às providências. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005371-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE TEREZINHA NAZARIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005371-89.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte 

Ré: RÉU: JOICE TEREZINHA NAZARIO DE OLIVEIRA Vistos. Verifico que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado 

citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. 

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá 

a conversão do mandado monitório em mandado executivo (art. 702 do 

CPC/15). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019398-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019398-48.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 134.584,22; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: CLEVERSON RODRIGUES MACHADO Vistos. A parte 

exequente indicou como endereço da parte executada a Rua JUARA, n. 

65, Vila Bela, Sorriso/MT, tendo sido a carta precatória expedida 

corretamente. Compulsando detidamente os autos, foi possível constatar 

que a parte executada indica nos documentos de id 11567749 - páginas 

04 e 05 que o seu endereço se situaria à Rua JARUA. Não obstante a 

isso, em consulta à internet foi possível verificar que o endereço da parte 

executada se localiza em verdade na Rua JURUA, n. 65, Vila Bela, 

Sorriso/MT. Desta feita, expeça-se aditamento à Carta Precatória n. 

1001219-35.2017.8.11.0040, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso/MT, para que o ato citatório que consubstancia a sua 

finalidade seja cumprido no endereço sito à Rua JURUA, n. 65, Vila Bela, 

Sorriso/MT. Às providências. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de abril de 2018. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA 

RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005462-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KILLBER WESLEY DE ANDRADE RIBAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005462-82.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte 

Ré: RÉU: KILLBER WESLEY DE ANDRADE RIBAS SANTOS Vistos. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo (art. 

702 do CPC/15). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038741-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROCHA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038741-93.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA Parte Ré: JOSE ROCHA NETO Vistos. 

Cumpra-se integralmente o despacho (id. 11285668). Às providências. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005448-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA CAETANO DIAS (RÉU)

SHUBER LEITE BEZERRA (RÉU)

FYS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005448-98.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Parte Ré: FYS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SHUBER LEITE 

BEZERRA, MARIA FRANCISCA CAETANO DIAS Vistos. Verifico que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado 

citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. 

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá 

a conversão do mandado monitório em mandado executivo (art. 702 do 

CPC/15). Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015362-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RODRIGUES DA CRUZ (RÉU)

EVERTON RODRIGUES DA CRUZ 02522759183 (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015362-60.2016.8.11.0041. Parte Autora: 

FLYTOUR VIAGENS LTDA Parte Ré: EVERTON RODRIGUES DA CRUZ 

02522759183, EVERTON RODRIGUES DA CRUZ Vistos. A autora 

compareceu nos autos, requerendo a expedição do mandado de citação 

no novo endereço informado (id. 11673305). Não obstante ao pedido, 

intime-se a autora para informar o endereço completo (Rua, Número, 

Complemento, Bairro, CEP, Cidade e UF), no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005714-85.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Designo o dia 12.06.2018 às 

08h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005347-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005347-61.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 12.06.2018 às 
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09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005170-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005170-97.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovido por RODRIGO 

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 12.06.2018 às 

10h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031092-77.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031092-77.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA em face 

de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 12.06.2018 às 11h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 07 da 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). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032334-71.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032334-71.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA em face 

de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032202-14.2017.8.11.0041

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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032202-14.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovido por TORNAVOI ASSESSORIA JURÍDICA em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Designo o dia 18.06.2018 às 

11h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 da 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008965-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008965-14.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 56.220,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 

98 do NCPC. Não obstante a isso, tem-se que os documentos que instruem 

a petição inicial estão ilegíveis, não se afigurando aptos à demonstração 

da probabilidade do direito invocado em sede de tutela provisória de 

urgência. Desta feita, emende a parte autora a sua petição inicial, 

acostando aos autos documentos legíveis, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da tutela provisória de urgência 

almejada. Às providências. intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de abril de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049149 Nr: 46016-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES DA COSTA

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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 conforme 

petição de fls. 169, no prazo de 05 (cinco) 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.: 446764 Nr: 21003-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA XAVIER DA CONCEIÇÃO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, conforme 

petição de fls.144/147, no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037847 Nr: 40508-57.2015.811.0041

 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: KEROLEM PAULA DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1080327 Nr: 1654-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DE MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem 

o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de fls. 

103/104. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169979 Nr: 40170-49.2016.811.0041

 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: VALDEIR COSTA DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

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

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

 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, por seu(s) advogado(s), via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados bancários necessários à expedição do Alvará. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914393 Nr: 39770-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICELMA VIEIRA FERREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 
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BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Aberta à audiência e tentada a conciliação entre as partes, 

estabeleceu-se o seguinte: “As partes pleiteiam a suspensão do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Durante o período de suspensão do 

processo medidas serão adotadas pela requerida com o intuito de reduzir 

eventuais intercorrências envolvendo os animais que ficam no seu 

estabelecimento, principalmente aos fins de semana. A requerida se 

compromete a reduzir o volume de animais de pequeno porte aos finais de 

semana, bem como realizar o tratamento dos animais aos domingos até às 

08:00 horas. Estabelecem, ainda, as partes a possibilidade de contato 

direto no intuito de sanar eventuais problemas em função da relação de 

vizinhança durante o aludido período, inclusive com levantamento de 

custos pela requerida de eventual obra para modificação da posição do 

canil dos animais. Com o transcurso do prazo, as partes se comprometem 

informar este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao interesse no 

prosseguimento do feito, oportunidade em que a presente audiência de 

instrução e julgamento será simplesmente redesignada para a colheita das 

provas já deferidas em sede de saneador.” Em razão do acordo 

estabelecido, o MM. Juiz suspendeu o presente feito, nos termos do 

solicitado pelas partes. Aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão. 

Decorrido, certifique-se o necessário e remeta-se à conclusão. Nada mais 

havendo, todos os presentes assinam este termo, e saem devidamente 

intimados. Às providências. Cumpra-se.

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952132 Nr: 1022-65.2015.811.0041

 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: IVO MANOEL DA SILVA FILHO

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1034743 Nr: 38976-48.2015.811.0041

 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: ERICKA DE SOUZA BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

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

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

 (...)Os pontos controvertidos cingem-se ao seguinte aspecto: O 

atendimento à autora caracterizou-se como um atendimento de urgência 

ou emergência?Considerando os pontos controvertidos, a produção de 

prova oral é inútil e desnecessária ao deslinde do feito, ao que 

indefiro.Doutro lado, defiro o pedido de prova pericial formulado pelo 

requerido.Visando a produção da referida prova pericial, nomeio a Dra. 

Mairy Noce Brasil, (...)a)Intime-se as partes (requerente e requeridos) a 

cumprir o determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC , no prazo de 15 

(quinze) dias.(...) b)Apresentada a proposta de honorários, intime-se as 

partes, para que se manifestem em 05 (cinco) dias, ao que inexistindo 

impugnação deve o requerido proceder, no respectivo prazo, o depósito 

dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando comprovação nos 

autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da preclusão.(...) 

apresento os seguintes quesitos do Juízo a ser respondido pelo perito:1 – 

Qual o quadro clínico atual da requerente à época do parto?2 – A 

enfermidade que acometia a requerente/gestante era grave? Explique.3 – 

A gestação em que diagnostica-se “Doença Hipertensiva Específica da 

Gestação – DHEG”, mais conhecido como “pré-eclâmpsia”, enseja 

antecipação do parto? Explique.4 – A antecipação do parto em razão de 

“Doença Hipertensiva Específica da Gestação – DHEG”, mais conhecido 

como “pré-eclâmpsia”, caracteriza-se como uma situação de urgência 

e/ou emergência que permita o afastamento do prazo de carência?Declaro 

o feito saneado.Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de abril de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1068388 Nr: 54693-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA ANTONIA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETH VITORIO TAVEIRA, ELIZABETH 

ARRUDA TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17.686/O/MT

 (...) intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

preclusão:a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de 

modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer 

este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do 

ônus da prova diversa da regra geral (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 quais questões de direito que entendem, ainda, 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).Transcorrido o prazo fixado, certifique-se eventual inércia das 

partes, e em seguida remeta-se o feito para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo.Ressalvo, que a especificação 

de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na 

hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Às 

providências. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de abril de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 937005 Nr: 53097-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELLA REGINA DOS SANTOS

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 739172 Nr: 35806-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARROS AQUINO

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.07.2009) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-seCuiabá-MT, 05 de Abril 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137611 Nr: 26391-27.2016.811.0041

 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: VALDEIR PAULO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, conforme 

petição de fls.68/80, no prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116295 Nr: 17152-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR OLIVEIRA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de 

fls. 75/76. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1123985 Nr: 20418-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR LIMA DA CRUZ

 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: RODRIGO BRANDAO CORREA - 

OAB:16113

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044617 Nr: 43725-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DOMINGOS DE LARA

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

BENEDITO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 (...) determino:a)Traslade-se ao presente feito, cópia da r. decisão 

proferida no incidente de cód. 1091669, cujo trânsito em julgado ocorreu 

em 14.10.2016, conforme informa-nos o sistema APOLO.Fixo o como 

ponto controvertido: a) Houve ou não culpa do requerido veículo do autor, 

conduzido pelo requerido Catarino Benedito de Siqueira no acidente 

narrado na exordial; b) Há na hipótese dos autos, danos morais e 

materiais a serem ressarcidos ao autor?Com relação às provas 

pleiteadas, defiro a produção das seguintes:i)prova pericial pleiteada pelos 

requeridos, ao que nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, 

Intime-se as partes (requerente, requeridos e litisdenunciado) a cumprir o 

determinado no § 1º, I, II, e III do art. 465 do CPC , no prazo de 15 (quinze) 

dias.(...).2) Apresentada a proposta de honorários, intime-se as partes, 

para que se manifestem em 05 (cinco) dias, ao que fixo, desde já, que 

inexistindo impugnação devem os requeridos proceder, no respectivo 

prazo, o depósito dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando 

comprovação nos autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da 

preclusão(...)ii)Prova testemunhal pleiteada pela TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA, ao que deve o rol de testemunha ser depositado em 

Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, (...)).iii) Depoimento pessoal do 

autor. O autor deverá ser intimado pessoalmente, com as ressalvas do 

§1º do art. 385 do CPC.A audiência de instrução e julgamento será 

designada após a perícia realizada nos autos, se persistir a necessidade 

da produção das aludidas provas (testemunhal e depoimento pessoal do 

autor).Por fim, é certo que a presente demanda não envolve relação de 

consumo, ao que indefiro o pedido de inversão do ônus da prova 

formulado na inicial.Declaro o feito saneado. Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá, 05 de abril de 2.018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067190 Nr: 54138-83.2015.811.0041

 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: KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 848788 Nr: 52072-04.2013.811.0041

 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: CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.040, MARCIO ROGERIO SANTANA - OAB:16220/MT, MIGUEL A. 

DE ARRUDA MOURA - OAB:12.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 
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OAB:172.402, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10.301/MT, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 (...)ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e 

jurídica acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de promessa 

de compra e venda firmado entre as partes;b) condenar a parte requerida 

a restituir a quantia paga a parte autora ao montante equivalente a R$ 

68.145,23 (sessenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e vinte três 

centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC desde cada desembolso;c) condenar a 

requerida, MUDAR SPE2 EPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao 

pagamento da multa da cláusula 24, p. único, no montante de 10% do valor 

de ambos os contratos (contrato nº 6574 e nº6581) atualizado 

monetariamente pelo INPC até o efetivo pagamento;d) condenar a 

requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação;Face à 

sucumbência na parte mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se em cartório pelo prazo de 30 dias, e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, observe-se o disposto no art. 611 e seus 

parágrafos da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de Abril de 2018Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065012 Nr: 53176-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente ação 

apenas para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor 

de R$ 77,11 tendo como devedor o autor, referente ao contrato de n. 

504.500.512-6.Face a sucumbência recíproca, condeno cada uma das 

partes ao pagamento de custas e processuais, bem como honorários 

advocatícios recíprocos, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos dos artigos 82, §§ 2º e 8º c/c art. 86 do Código de Processo Civil, 

ressalvando a suspensão da exigibilidade com relação ao autor em face 

do disposto no art. 98, §3º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo, observando o disposto no art. 611 

da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de abril de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073004 Nr: 56665-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALU MARTINS BORGES LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos 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, conforme 

petição de fls.153/159, no prazo de 05 (cinco) 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.: 907082 Nr: 34961-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13138, GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, JULIANA 

GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A OAB/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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139703 Nr: 27248-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DIAS RAMOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuarem 

o recolhimento dos honorários periciais, consoante decisão de fls. 

129/130. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406079 Nr: 37473-02.2009.811.0041

 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: CARMEM DE FATIMA DUTRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 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: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 
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não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1064044 Nr: 52728-87.2015.811.0041

 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: MOINHO BARRILENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELY GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CARVALHO DA ROCHA 

- OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8497 Nr: 458-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CASA DE PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA 

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1023704 Nr: 33763-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TARDIVO, C. TARDIVO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529 OAB/MT

 (...) excluo a firma individual CARLOS TARDIVO ME da presente lide, 

julgando o feito extinto com relação ao mesmo, na forma do que 

estabelece ao rt. 485, VIII. (...) rejeito a preliminar de carência da ação.Com 

relação ao mérito, é certo que a contestação é pobre em argumentação, 

limitando-se a suscitar que o mérito se confundiria com a questão 

preliminar, ao que discordo na medida em que preliminar e mérito são 

matérias diversas. Contudo, é certo que houve “reiteração do exposto”. 

Outrossim, há alegação de culpa concorrente (“...ambos os envolvidos 

são condizentes quanto precariedade do transito em Cuiabá face as obras 

em percurso.”).Assim sendo, fixo como pontos controvertidos: a) Houve 

quitação integral do autor dos danos sofridos no veículo segurado?; b) O 

acordo realizado entre as partes envolveu apenas a franquia o conserto 

total do veículo? c) houve responsabilidade concorrente da segurada no 

acidente em questão?Com relação às provas pleiteadas, defiro a 

produção das seguintes:i)Prova testemunhal pleiteada pelas partes, ao 

que deve o rol de testemunha ser depositado em Juízo, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, caso já não exista nos autos, cabendo aos 

procuradores das partes informar ou intimar a testemunhas arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 455 do CPC.Nesse 

aspecto, deve o causídico proceder a intimação da testemunha por carta 

com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (§ 1º do 

art. 455, CPC), ressalvando que a inércia na realização da intimação 

importa em desistência da inquirição da testemunha (§ 3º do art. 455, 

CPC).ii) Depoimento pessoal do requerido que determino de ofício. O 

requerido deverá ser intimado pessoalmente, com as ressalvas do §1º do 

art. 385 do CPC.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24.07.2018 às 14:45 horas.Declaro o feito saneado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1158616 Nr: 35346-47.2016.811.0041

 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: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 35346-47.2016.811.0041

 Código: 1158616

Vistos.

O terceiro interessado Rodrigo Mischiatti por meio de petição requer vista 

dos autos e extração de cópias.

Desta feita, indefiro o pedido de vistas dos autos, concedendo apenas 

carga rápida para extração de cópias.

Posto isto, devolvo os autos a secretaria sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005594-42.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 
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sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005579-73.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. 

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

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 
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Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004257-18.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004149-86.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 30 de 417



Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004128-13.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. 

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

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 
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procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003532-29.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. 

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

MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003095-85.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos documentos a fim de comprovar a necessidade. O artigo 98 do 

Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 32 de 417



quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações e os documentos trazidos pelo autor, realizada consulta aos 

sistemas disponíveis a este Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO 

MISCHIATTI possui patrimônio que não permite o enquadramento da parte 

no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que 

dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que 

os autores procedam com o recolhimento das custas processuais 

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

distribuição e extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo 

único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)
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RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003180-71.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita e para tanto juntaram nos autos documentos 

a fim de comprovar o estado de necessidade. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo 

Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações e os documentos trazidos pelo autor, realizada consulta aos 

sistemas disponíveis a este Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO 

MISCHIATTI possui patrimônio que não permite o enquadramento da parte 

no conceito de pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que 

dispõe o art. 99,§ 2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que 

os autores procedam com o recolhimento das custas processuais 

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

distribuição e extinção do feito, na forma do que estabelece o parágrafo 

único do art. 102 do CPC. Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004018-14.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004018-14.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002480-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002480-95.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S Parte Ré: BANCO DO BRASIL S/A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários proposta por RODRIGO MISCHIATTI e 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. O autores pretendem a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação e, para tanto juntaram 

nos autos a cópia da declaração de imposto de renda, argumentando que 

a sua situação financeira atual difere da deduzida há época. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese se tratar de 

um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que 

sua situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 
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consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações do autor, realizada consulta aos sistemas disponíveis a este 

Juízo, o que se verifica é que autor RODRIGO MISCHIATTI possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008557-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CRAICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVALDO AIRTON DE SOUZA (RÉU)

AFONSO CELSO ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008557-23.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 32.400,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JUSSARA CRAICI Parte Ré: RÉU: AFONSO CELSO ARAUJO, EDEVALDO 

AIRTON DE SOUZA Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique o endereço 

eletrônico das partes (art. 319, II, do CPC); ii) Comprove o recolhimento das 

custas processuais. Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Em se tratando do item “ii”, o não atendimento da providência 

acarretará o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de 

abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007716-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CAROLINE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007716-28.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WELLEN CAROLINE SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/05/2018, às 09h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017177-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBSON FELIPE (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 DESPACHO Processo: 1017177-58.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDSON ROBSON FELIPE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 
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previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031395-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (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: 1031395-91.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAQUIM 

DA SILVA LEMES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 
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feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019888-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/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 DESPACHO Processo: 1019888-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALUIZIO LEITE Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Considerando que a parte se manifestou acerca 

do laudo pericial, remetam-se os autos à Conciliação para designar uma 

nova data para a realização da perícia. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022112-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY NUNES ROSA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022112-78.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SIDNEY NUNES ROSA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para se 

manifestar sobre a petição de Id. 12521630, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001094-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001094-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

EDSON PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre a 

petição de Id. 12517614, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019337-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1019337-56.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.750,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JAIR ROBERTO DE AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que a parte estava 

ausente na audiência de conciliação. Por isso, considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 
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prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004226-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE LETICIA REICHEMBACH FARES (EXECUTADO)

MOHAMED HUSSEIN FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008851-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY INACIO COELHO SELVATICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT0008658A (ADVOGADO)

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008851-75.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.300,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROSENY INACIO COELHO SELVATICO 

Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Tendo em vista que a referida ação foi protocolada em sede de 

urgência em plantão judiciário e a qualidade da documentação ficou 

prejudicada, intime-se a parte autora para que em 15 (quinze) dias junte 

aos autos os documentos de Id. 12568464 e 12568499, a fim de 

possibilitar a análise dos mesmos. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 08:30h – 

Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023082-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CASSIANO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FICSA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011646-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

REQUERIDA/APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação , no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022050-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

APELADA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860895 Nr: 2417-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GOUVÊA GALDINO, MAGDA FERNANDA 

RONDON DE GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MÉDICOS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

Jean Patrik Cauduro - OAB:59.766-PR, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

LIZETE RODRIGUES FEITOSA - OAB:21762/PR

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação, mantendo a liminar concedida na decisão de fls. 44/47. Condeno 

ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Com 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877526 Nr: 15135-58.2014.811.0041

 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: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para CONDENAR a reclamada a proceder com a devolução na 

forma simples do valor de R$ 9.618,72 (nove mil seiscentos e dezoito reais 

e setenta e dois centavos) à autora, acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do desembolso.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 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em 

favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, 

sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912811 Nr: 38737-78.2014.811.0041

 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: BGG, MAGDA FERNANDA RONDON DE GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA 

DE MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7.287, Jean 

Patrik Cauduro - OAB:59.766-PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

BRUNO GOIVEIA GALADINO em face de UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE MÉDICOS.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, 

do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.No mais, com o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778700 Nr: 32121-58.2012.811.0041

 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: RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIGOMAR PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS de fls. 67/80, e 

com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para condenar a parte reconvinda 

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME ao pagamento do valor originário de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora na forma 

simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira apresentação à 

instituição financeira e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data 

de emissão estampada na cártula, consoante entendimento sufragado no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 40 de 417



julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1556834/SP.Condeno a 

parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Com o trânsito em 

julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título 

executivo judicial, prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1138676 Nr: 26879-79.2016.811.0041

 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: IVAN MARCELO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pelo advogado 

da parte requerida.

Homologo a desistência da oitiva dos depoimentos pessoais das partes.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137436 Nr: 26326-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA RICAS, GOLD STAR MODA E COSMETICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOWELL COSMETICOS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BATISTA DO 

PRADO VIEIRA - OAB:105.591/SP

 Proceda-se com a juntada da carta de preposição apresentada pela douta 

advogada da parte requerida.

 Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do documento 

mencionado no requerimento acima feito.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha Marcos Roberto 

Marche (Qualificação às fls. 335), devendo ser intimada a parte requerida 

para efetuar o preparo e comprovar a distribuição da mesma no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 904137 Nr: 32936-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA CRISTINA MENEZES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC incumbe as partes o 

dever de comunicar o Juízo a modificação temporária ou definitiva de 

endereço.O feito encontra-se paralisado em face da não realização da 

perícia tendo como motivo a não localização da parte autora, sendo que 

sequer seu advogado sabe seu paradeiro.Por várias vezes a perícia já foi 

remarcada, fluindo-se o prazo concedido para localização do endereço da 

autora e sem qualquer comprovação de esforço de seu advogado no 

sentido de encontrá-la.Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fls. 283 e 

declaro preclusa a produção da prova pericial e desde já consigno que foi 

a autora quem deu causa à preclusão.Neste caso, têm-se o que 

MARINONI (...) convencionou chamar de crise de INESCLARECIBILIDADE. 

Em situações desse viés, pode, o juiz, ao fim da instrução probatória, não 

chegar a um mínimo de convencimento acerca de como se passaram os 

fatos, estando proibido, entretanto, de pronunciar o non liquet. Diante 

disso, deve o magistrado distribuir dinamicamente o ônus da prova, 

proferindo decisão contrária àquele que, com sua conduta material, 

assumiu o ônus da inesclarecibilidade, definindo, em cada caso, a regra 

de julgamento aplicável.Dessa forma, em que pese a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor ao presente caso, incumbirá a autora o ônus 

probatório do fato constitutivo do seu direito, ou seja, deverá comprovar a 

existência de urgência/emergência para a realização do procedimento 

pleiteado na inicial e que o mesmo não decorre de doença 

preexistente.Designo audiência de instrução para o dia 05 de junho de 

2018 às 16h30 para oitiva das partes e testemunhas.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..Intime-se a parte requerida para que 

indique os dados bancários para devolução dos honorários 

periciais.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 730366 Nr: 26414-46.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE DO NASCIMENTO MENDES, ADILSON TELES 

BRITO

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

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EDUARDO ZIMIANI 

CIPRIANO - OAB:11547, THIAGO FRANÇA CABRAL - OAB:11584

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

OAB:17298-A/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:6668/MT, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - 

OAB:241953/SP, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Por ser a parte autora 

beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC)Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1122287 Nr: 19772-81.2016.811.0041

 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: PABLO GABRIEL FERREIRA DA SILVA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, DANIELE DE FARIA RIBEIRO 

GONZAGA - OAB:, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30845, JACO 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:16120/MT

 A parte requerida Mapfre Vida S/A foi intimada da decisão de fls. 150/151 
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e quedou-se inerte, presumindo, portanto, que insiste na tese de que o 

autor não possuia apólice de seguro quando da data do acidente.

Sendo assim, oficie-se a Fundação Habitacional do Exercito requisitando 

informações acerca das apólices de seguro de vida em que figure como 

segurado Pablo Gabriel Ferreira da Silva, bem como a data de vigência das 

mesmas, consignando o prazo de resposta de 20 (vinte) dias.

Fica desde já advertida a parte requerida que se aportar aos autos apólice 

de seguro vigente ao tempo do acidente, será aplicada multa por litigância 

de má-fé.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066022 Nr: 53653-83.2015.811.0041

 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: THIAGO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Homologo a desistência dos depoimentos pessoais das partes.

Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pelo advogado 

da requerida.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796930 Nr: 3294-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO CARDOSO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELYONY CONCEIÇÃO LEVENTI DE AMORIM 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10.854-A

 Arquive-se o feito aguardando-se providências da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 707805 Nr: 1257-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO, DÉBORA CRISTINA 

MORESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JABALI VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT, FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO - OAB:12.038, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se o feito aguardando-se providências da parte interessada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898044 Nr: 28344-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DE QUEIROZ, JUCELMA 

GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Intime-se a parte autora para que oferte impugnação à contestação de fls. 

93/100/verso e se manifeste acerca da certidão de fls. 110, no prazo de 

15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 931286 Nr: 49993-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LUTIIANI TOSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

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

OAB:17.298/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 A requerida Ford Motor Company Brasil Ltda desistiu da prova pericial, 

consoante petição de fls. 186/187/verso.

Assim, considerando que a prova pericial foi requerida também pela ré 

Citavel Distribuidora de Veículos Ltda, prudente sua oitiva, no prazo de 10 

(dez) dias.

Caso a mesma concorde com a desistencia da perícia, deverá indicar os 

dados bancários para devolução do numerário depositdado às fls. 189.

Caso se posicione pela realização da perícia, deverá efetuar a 

complementação em face da desistência realizada pela correquerida.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884410 Nr: 19455-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR MARIA FERREIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 436 e ss do CPC/15, dê-se vistas à Defensoria Publica 

para que se manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 

66/70/verso, no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118758 Nr: 18222-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CUIABA COM PAD E MAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Nos termos do art. 870 do CPC, defiro o pedido de fls. 51 e determino a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, encontrado via 
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sistema Renajud (fls. 49), ficando nomeado o Sr. Sebastião Pereira dos 

Santos Dumont (CPF nº 411.756.031-04) como fiel depositário.

Em seguida, manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034076-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO ARANTES (REQUERENTE)

RITA DE KASSIA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL TAQUES DE SOUSA (REQUERIDO)

MARCOS TERTULIANO DE FRANCA (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MAURICIO TERTULIANO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034076-34.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 38.753,58; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIEL 

RIBEIRO ARANTES, RITA DE KASSIA DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

RAFAEL TAQUES DE SOUSA, MARCOS TERTULIANO DE FRANCA, 

LIBERTY SEGUROS S/A, MAURICIO TERTULIANO DE FRANCA Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por GABRIEL RIBEIRO ARANTES E RITA DE KÁSSIA DA 

ROCHA em desfavor de RAFAEL TAQUES DE SOUZA, MARCOS 

TERTULIANO DE FRANÇA, MAURÍCIO TERTULIANO DE FRANÇA E 

LIBERTY SEGUROS S/A. Os autores apontam que na data de 05/08/2017 

estacionaram o seu veículo Ford Focus, placa NPN8256, na Avenida 

Presidente Marques, e o mesmo foi atingido pelo veículo do requerido 

Rafael, um Hyundai HB20, placa NTZ5741, o qual foi atingido pelo veículo 

VW Golf, placa OAY 4189, conduzido pelo requerido Maurício e de 

propriedade do requerido Marcos. Contam que após ouvir o barulho da 

batida, constataram que o veículo Hyundai HB20 estava estacionado em 

local indevido e o motorista, Sr. Rafael, informou que possuía seguro junto 

a Liberty. Por sua vez, o motorista do veículo Golf estava visivelmente 

embriagado e evadiu-se do local. Em face do exposto pleiteia em sede 

liminar que os requeridos disponibilizem, no prazo de 24 horas, um veículo 

no mesmo padrão dos autores, ou superior, para que possam voltar a 

praticar suas atividades laborais, a ser arbitrada por este juízo. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que razão não assiste ao Requerente em 

pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos 

requisitos. Tenho como inviável nessa fase processual determinar que a 

requerida mantenha um veículo a disposição do autor, na medida em que 

se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos 

durante a instrução probatória, não sendo possível, neste momento de 

cognição sumária. Em se tratando de aferição da culpa, porquanto versam 

os autos sobre responsabilidade civil em acidente de trânsito, prematuro o 

deferimento da tutela antecipada, sobretudo fixando-se, em prol das 

partes requerentes, a responsabilidade pelos custos do aluguel de um 

veículo. Nestes termos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já 

decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO – TUTELA 

ANTECIPADA – PARCIAL DEFERIMENTO PARA PROVIDENCIAR O 

CONSERTO DO VEÍCULO E O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – 

NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA PELO ACIDENTE – INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ARTIGO 273 DO CPC – MATÉRIA 

EM DEBATE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 

Não há falar em concessão de tutela antecipada para que uma das rés 

seja compelida a reparar os danos ocorridos no veículo da autora, bem 

como lhe forneça um carro reserva, em decorrência do sinistro ocorrido 

se, dos documentos constantes dos autos e em especial o Boletim de 

Ocorrência confeccionado quando do acidente, não se afere qualquer 

certeza quanto à alegada culpabilidade no condutor do veículo segurado. 

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela 

inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ausente qualquer deles e, prescindindo a matéria da necessária dilação 

probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher 

o pedido de tutela antecipada.- (AI 173372/2015, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016). Destarte, prudente que se 

aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais 

segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 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 12 de junho de 2018, às 08:00h – Sala: Conciliação 

06, 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). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de abril de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034239-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDENILSON PEDROSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034239-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 120.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LEDENILSON PEDROSO DA SILVA Parte Ré: RÉU: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Não verifico elementos para 

antecipação, nesta ocasião, a título de tutela de urgência da realização de 

prova pericial que poderá ser realizada no transcorrer da demanda. Assim 

sendo, indefiro a tutela de urgência por não verificar caracterizado os 

requisitos do art. 300 do CPC, em especial o perigo da demora. Quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, 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 
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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 da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, motivo pelo qual determino, 

desde já, que em sede de contestação a requerida apresentem os laudos 

e croquis dos imóveis dos requerentes, além dos eventuais relatórios de 

engenharia realizados durante o transcorrer da obra. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 12 de junho de 2018, às 

08:30h – Sala: Conciliação 06, 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 os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028995-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028995-07.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.020,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NICERIA MARLENE 

MENDES DA SILVA MARQUES Parte Ré: RÉU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NICÉRIA 

MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES, em desfavor de DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. Aduz a parte requerente que 

adquiriu o veículo apontando na inicial junto à requerida. Ocorre que desde 

o ano de 2016 o veículo tem apresentado defeitos. Apesar de ter entrado 

em contato com a ré, esta nada fez para sanar o problema apontado. 

Assim, alegando a existência de vício do produto, requesta pela tutela de 

urgência para que seja feita prova pericial. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial tenho que não 

restou caracterizada a urgência, ao passo que os problemas se 

apresentam desde 2016 e somente agora vem em juízo rogando 

providência. Ademais, cuida-se de matéria atinente ao mérito, sendo a 

prova pericial realizada durante a instrução probatória, fase em que se 

asseguram os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, 

ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido de tutela de urgência 

se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA em relação ao pedido de imissão de posse. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 12 de junho de 2018, 

às 9h30 – 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: 1035425-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT0009677A (ADVOGADO)

JANETE POZZA OAB - MT9342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035425-72.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.920,16; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[PREVIDÊNCIA PRIVADA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA Parte Ré: RÉU: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA E 

PAGAMENTO DE DIFERENÇAS C.C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA, em desfavor de FUNCEF – FUNDAÇÃO 

DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. Para tanto, aduz a parte requerente que 

recebe aposentadoria por tempo de serviço concedido pela requerida, a 

qual se trata de entidade fechada de previdência complementar. Alega que 

o benefício foi concedido no mês de março de 2017, no entanto, verificou 

algumas incorreções no valor do SP–Salário de Participação/Contribuição 

utilizado pela Ré no cálculo do benefício, o que resultou em valor inferior 

ao que a autora tem direito. Destaca que o benefício foi concedido na 

importância de R$ 6.385,22 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e 

vinte e dois centavos). Ocorre que, se elaborado de maneira correta o 

cálculo, tem-se o benefício inicial deveria ser de R$ 8.375,24, ou seja, 

muito acima dos R$ 6.385,22. Por conta da incorreção no valor do 

SP-Salário de Participação à autora vem sofrendo um prejuízo mensal de 

R$ 1.990,02 (um mil novecentos e noventa reais e dois centavos). Assim, 

pugna em tutela de urgência para que a requerida realize o recálculo do 

benefício de Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço, 

mediante adoção da média das verbas percebidas (Salário padrão + 

ATS-Adicional de Tempo de Serviço + VP-Vantagem Pessoal + Func 

Gra t i f i cada Efe t i va ) ,  as  qua is  compõem Sa lá r io  de 

Participação/Contribuição dos 12 meses anteriores ao mês da concessão 

do benefício. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar 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 tratar-se de 

informações unilaterais, além de cuidar de matéria atinente ao mérito, 

sendo prudente aguardar o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Ademais, verifico a 

ausência do perigo de dano, ao passo que a aposentadoria foi concedida 

em março de 2017 e somente ajuizou a ação em novembro de 2017. 

Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA em relação ao pedido de imissão de 

posse. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 10h30 – 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). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038296-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARAUJO DE ANDRADE (AUTOR)

TEREZINHA MACHADO REZENDE (AUTOR)

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038296-75.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 534.669,18; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: TEREZINHA MACHADO REZENDE, RICARDO ARAUJO DE 

ANDRADE, SEBASTIAO MACHADO REZENDE Parte Ré: RÉU: MALAI 

MANSO HOTEL RESORT S.A. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES 

c.c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por TEREZINHA MACHADO REZENDE, 

RICARDO ARAÚJO DE ANDRADE e SEBASTIÃO MACHADO REZENDE, em 

desfavor de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A. Os Autores em 20 de 

dezembro de 2011 celebraram com a Ré 05 “Contratos de Promessa de 

Venda e Compra de Fração Ideal de Unidade Autônoma de Hotelaria”, onde 

em síntese passaria a ter direito a 04 semanas por ano no Malai Manso 

Resort Late Golf Convention & SPA ou optar por estadias em outros hotéis 

conveniados no Brasil e exterior, mediante parcelamento e balões que 

atingiram o valor histórico de R$ 288.707,00, com data de entrega da obra 

prevista para 31.12.2014. Seguem alegando que a ré prometeu entregar 

um empreendimento com 332 unidades hoteleiras autônomas, entretanto, 

em 19/11/2016 a ré alterou unilateralmente a Convenção do Condomínio, 

constando no documento em sua Cláusula 2ª, Parágrafo único, que o 

mega empreendimento passaria a ser composto por apenas 262 unidades 

e 01 unidade autônoma turístico-comercial-hoteleira, fato este que nunca 

foi informado aos autores. Em síntese, os Autores foram lesados, pois os 

valores ajustados e pagos foram calculados sobre a estrutura prometida e 

não sobre a estrutura parcialmente entregue, incorrendo, assim, a Ré em 

enriquecimento sem causa, e, cometendo, portanto, gravíssima violação 

contratual. Mas não é só, além da mega estrutura até hoje não ter sido 

entregue, a estrutura não contratada foi entregue com 24 meses de 

atraso, conforme comprova o incluso “Habite-se” expedido no mês de 

dezembro de 2016. Consigna que, a ré conforme comprova a inclusa 

certidão expedida pelo Cartório de Imóveis da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, prova esta extraída do processo similar autuado sob nº 

1017035-54.2017.8.11.0041 não cumpriu os requisitos elencados no artigo 

32 da Lei de Incorporação Imobiliária nº 4591/64, pois não realizou na 

íntegra o devido e fiel registro da incorporação junto ao referido Cartório 

de Imóveis. Relata ainda que, os proprietários do Resort poderiam ainda 

trocar seus direitos de férias por estadias em outros hotéis conveniados 

no Brasil e exterior, conforme Cláusula 4ª dos contratos celebrado entre 

as partes, mas que novamente fora subtraído/alterado de forma sorrateira 

da convenção do condomínio confeccionada em 19 de novembro de 2016. 

Por fim, sustenta que a requerida também até a presente data a revelia do 

artigo 32 da LF 4591/64, não realizou o registro definitivo da incorporação 

junto ao cartório de imóveis, nem tampouco individualizou as frações/cotas 

dos imóveis adquiridos, e, consequentemente, deixou de entregar aos 

Autores o “Titulo de Domínio”, representado por escritura pública e 

averbada a margem da matrícula do imóvel, motivos, suficientes para 

caracterizar a rescisão contratual, a qual desde já se requer seja 

decretada. Por tais razões, pugnam pelo deferimento da tutela de urgência 

para: i) liminarmente rescindir os contratos celebrados; ii) suspender de 

imediato a cobrança da taxa condominial; ii) se abster de efetuar 

cobranças e incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito; iii) depositar em juízo a devolução da integralidade dos valores 

desembolsados, que atualizados até 1º/10/2017 importam em R$ 

491.847,63. 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 
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antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, o pedido de tutela de urgência merece prosperar em parte. No que 

tange ao pedido liminar de rescisão contratual vejo que não merece 

guarida, pois para que seja declarada a rescisão é necessário averiguar 

quem deu causa, o que somente é possível com a instrução probatória, 

portanto, tratando-se de matéria de mérito, sendo prudente aguardar a 

formação do contraditório. Em relação à devolução das parcelas pagas 

com valor atualizado, também é matéria meritória, inclusive, sendo 

consequência da rescisão contratual, o que não é possível neste momento 

de cognição sumária. Consigno ainda que, por se tratar de um grupo com 

potencial econômico não há indícios de que a parte requerida possa se 

furtar de realizar a devolução dos valores caso seja reconhecido o direito 

em favor dos autores. No tocante ao pleito de suspensão da cobrança do 

condomínio e das parcelas do contrato, 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 se tratar de 

informações unilaterais, sendo prudente aguardar o contraditório a fim de 

que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. Por 

fim, quanto ao pedido de se abster de inserir os dados dos autores nos 

órgãos de proteção ao crédito, este por sua vez merece acolhimento, 

tendo em vista os prejuízos econômicos causados pela eventual inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência, para o fim de, determinar, até ulterior deliberação, que a parte ré 

SE ABSTENHA de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao 

crédito em relação a eventuais débitos dos contratos discutidos nos 

autos. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta 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 12 de junho de 2018, às 12h, 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). 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: 1023868-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO RODRIGUES DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO FILO - ME (RÉU)

EDILSON GOMES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023868-88.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 211.108,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BRENO RODRIGUES DE MAGALHAES Parte Ré: 

RÉU: DENIVALDO FILO - ME, EDILSON GOMES DA SILVA Cuida-se de 

denunciação da lide realizada pela parte ré, a qual indica como denunciada 

a seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Fundamenta seu 

pedido nas disposições do art. 125, II, do CPC, afirmando que possui 

contrato de seguro contra danos causados a terceiros e acidentes 

pessoais a passageiros. Dispõe o inciso II do art. 125 do CPC: Art. 125. 

(...) II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, 

em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O 

alegado contrato de seguro encontra respaldo nos documentos de ID 

10860646, o que autoriza o recebimento da denunciação pretendida. Ante 

o exposto, RECEBO a denunciação da seguradora BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, e, por conseguinte determino sua citação no 

endereço indicado pela parte ré no documento de ID 10860461, para que 

apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 

juntada do comprovante da citação. Com a resposta, intime-se a parte 

autora para que impugne a contestação. Após, intimem-se as partes 

autora e ré, bem como a denunciada para que especifiquem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001039-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534/O 

(ADVOGADO)

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001039-79.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 66.894,71; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Cuida-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C 

TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS, 

em desfavor de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 SPE 

LTDA. Para tanto, aduz que em 26 de julho de 2016 a autora firmou com a 

ré contrato preliminar de compromisso de compra e venda de um imóvel na 

planta, localizado em Cuiabá – MT. Até o momento a requerente pagou pelo 

bem as parcelas na importância de R$ 42.599,46 (quarenta e dois mil, 

quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos). Em maio 

de 2017 as partes decidiram resolver o contrato, com a restituição do 

valor pago. Ocorre que, o prazo de 120 (cento e vinte) dias se esgotou no 

mês de setembro de 2017 sem que a parte restituísse os valores pagos. 

Assim, pretende o deferimento da tutela de urgência para: i) determinar a 

restituição parcial do valor pago a título de compra e venda, no importe de 

R$ 42.599,46 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e 

quarenta e seis centavos), devidamente corrigido, limitando, contudo, a 

retenção em 10% (dez por cento) do montante restituível, ou outro 

percentual justo que o juízo arbitrar; ii) determinar a restituição do valor 

pago a título de comissão de corretagem, no importe de R$ 14.925,25 

(quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido, cominando-se pena por descumprimento. Com a 

inicial vieram os documentos. Decido. O instituto da tutela de evidência 

vem insculpido no art. 311 do CPC/2015, ipsis litteris: Art. 311. A tutela da 
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evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

Observa-se que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que 

apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. 

No caso em apreço tem-se que o pedido de tutela de evidência merece 

prosperar parcialmente. No tocante a devolução dos valores pagos a título 

de compra e venda do imóvel, no importe de R$ 42.599,46 (quarenta e dois 

mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), tenho 

que não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não 

havendo falar em deferimento do pedido de tutela de evidência. Consigno 

ainda que é matéria meritória e decorre da rescisão contratual, o que não 

é possível neste momento de cognição sumária, sendo prudente aguardar 

a formação do contraditório. Por outro lado, quanto ao pedido para 

devolução da importância de R$ 14.925,25 (cartoze mil novecentos e vinte 

e cinco reais e vinte e cinco centavos), este por sua vez merece guarida. 

Explico. Em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1599511/SP, o STJ 

sedimentou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que 

transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade 

autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente 

informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o 

destaque do valor da comissão de corretagem. In casu, o documento 

encartado no ID n. 11417902, mais precisamente no “Quadro XI – DAS 

DESPESAS DECORRENTES DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM”, 

prevê expressamente que tais despesas seriam pagas pela vendedora em 

caráter exceção. Tem-se que as provas documentadas demonstram a 

probabilidade do direito da autora, bem como se trata de tese firmada em 

sede de recurso repetitivo, portanto, passível de deferimento. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

para determinar que a ré proceda com a restituição do valor de R$ 

14.925,25 (cartoze mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente atualizado, em favor da parte autor, no prazo de 5 

(cinco) dias. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 18/06/2018, às 12h30 – Sala 3, 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). 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: 1035149-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN (AUTOR)

CARLOS EDUARDO TURCHEN SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035149-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 103.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS EDUARDO TURCHEN 

SANTANA, STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN Parte Ré: RÉU: CLEIDE 

IMOVEIS LTDA - ME Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Carlos Eduardo Turchen Santana e Stefhany de Jesus Silva Turchen 

contra Cleide Imóveis. Alegam os autores que as partes firmaram um 

contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado na rua Acre, 

n. 01, quadra 82, bairro CPA II, na cidade de Cuiabá-MT, a ser pago em 

sua grande parte por meio de um financiamento habitacional. Contam que 

tiveram alguns empecilhos na liberação dos valores junto à instituição 

financeira, pois o imóvel não estava em boas condições. Assim, fizeram 

um acordo com a requerida para que reformassem o imóvel e 

descontassem do valor da compra. Ocorre que feita a reforma, a 

requerida se recusou a vender o imóvel pelo preço inicialmente ajustado e 

com o desconto dos valores utilizados na reforma e elaborou um novo 

contrato, com valores muito superiores, o qual os autores se recusam a 

assinar. Por fim, aduzem que a requerida ordenou que fosse suspendido o 

fornecimento de água do imóvel e que tal fato vem causando grandes 

prejuízos e constrangimentos, tendo em vista que o imóvel é usado como 

residência e como estabelecimento comercial. Em sede de tutela de 

urgência, requer que seja determinado à parte ré que restabeleça o 

fornecimento de água no imóvel, sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Fundamento e 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 de urgência, 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 não merece acolhimento. Na espécie, não 

restou demonstrado de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado em favor da parte autora. No caso, os autores comprovaram a 

existência do vínculo contratual entre as partes, as notas fiscais relativas 

à reforma realizada no imóvel e os comprovantes da compra de água, 

contudo, não há qualquer elemento que evidencie que a suspensão do 

fornecimento de água foi a mando da requerida. Ressalto que também não 

consta nos autos a comprovação da adimplência das contas de água junto 

à fornecedora. Nesse contexto, nesse momento processual, próprio de 

cognição não exauriente, prévio ao contraditório, tenho, nessa análise 

primária, que não estão presentes os requisitos para a concessão da 

medida pleiteada, notadamente em se considerando que a decisão estaria 

lastreada tão somente em informações unilaterais, desprovidas inclusive 

de prova segura da inadimplência. Assim, ausente os requisitos, o 

indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 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 com 

vistas à conciliação designada para o dia 18/06/2018, às 12h – sala: 

Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 
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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 os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, com 

fundamento no art. 98 do CPC. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005727-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

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

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLAN FERREIRA LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005727-84.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.727,71; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[POSSE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA Parte Ré: RÉU: 

DERLAN FERREIRA LIRA Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c.c 

Liminar ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, 

em desfavor de DERLAN FERREIRA LIRA, alegando, em suma, ter firmado 

contrato de comodato de bens móveis consistente em 1 (uma) Cervejaria 

Crystal 110V (R$ 1.727,71). Afirma ainda que, não obstante a tentativa 

extrajudicial, o Requerido esquiva-se de entregar bem após a rescisão 

contratual dada por notificação, configurando o esbulho a partir da data de 

25/02/2018. Assim, requereu a concessão liminar de reintegração de 

posse, sem oitiva da parte contrária. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O pedido de liminar possessória 

somente deve ser deferido se estiverem presentes os requisitos do artigo 

561 do Código de Processo Civil O caso em análise trata-se de Contrato 

de Comodato, o qual prevê que pode ser rescindindo a qualquer tempo, 

desde que mediante notificação prévia no prazo mínimo de 24h. A inicial 

veio acompanhada dos documentos que comprovam a propriedade da 

autora sobre o bem em posse do requerido, bem como a demonstração do 

esbulho, pois a notificação deu-se em 19/02/2018 com prazo de 72h para 

devolução do bem, contudo, não ocorrendo até a presente data. Assim, 

tendo se passado mais de mês sem que o requerido cumprisse sua 

obrigação de restituir o bem, resta configurado o esbulho a partir de 

23/02/2018. Registro que a jurisprudência tem entendido que comete 

esbulho quem deixa de restituir a coisa recebida em comodato 

notadamente quando expirado o prazo de vigência de contrato 

circunstância que dispensa até mesmo a notificação extrajudicial. (RT 

461/200) Assim, o comodante tem a faculdade de reclamar a coisa a 

qualquer tempo, se o contrato for de duração indeterminada, sendo 

desnecessária a justificativa do pedido de retomada. Uma vez 

caracterizado o contrato de comodato por tempo indeterminado, e 

verificada a mora do comodatário, mediante notificação extrajudicial, a 

recusa deste em restituir o bem configura o esbulho possessório. Assim 

sendo, DEFIRO a liminar pleiteada, determinando a reintegração de posse 

da Autora sobre o bem objeto do contrato de comodato, qual seja, 1 (uma) 

Cervejaria Crystal 110V (R$ 1.727,71), lavrando-se Termo de Depósito 

Judicial em nome do representante da autora, que suportará as despesas 

com remoção e armazenamento dos bens, ficando como depositária, sob 

as penas da lei. Expeça-se mandado para reintegração da posse da 

Autora sobre o bem. Nos termos do art. 564 do CPC, cite-se a parte 

requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, fazendo constar ainda que a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014978-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

CAZUE NAGATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN (RÉU)

CARLOS EDUARDO TURCHEN SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014978-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.418,70; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[BENFEITORIAS]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CAZUE NAGATA, CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME Parte 

Ré: RÉU: CARLOS EDUARDO TURCHEN SANTANA, STEFHANY DE JESUS 

SILVA TURCHEN Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO com PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por CAZUE NAGATA, representada por CLEIDE 

IMÓVEIS LTDA – ME em desfavor de CARLOS EDUARDO TURCHEN 

SANTANA e STEFHANY DE JESUS SILVA TURCHEN. Para tanto, 

argumenta que é proprietária do imóvel residencial situado na Rua Acre, 

lote 01, quadra 82, conjunto habitacional CPA II, em Cuiabá-MT e que 

entabulou contrato de locação com os requeridos pelo período de seis 

meses, com início em 01/04/2016 e termino em 30/09/2016. Conta que 

mesmo após findo o prazo do contratual os requeridos encontram-se 

residindo no imóvel e que somente pagaram o primeiro aluguel, relativo ao 

mês de abril/2016, estando pendentes todos demais. Assim, pretende a 

parte requerente a concessão da tutela de urgência para a realização do 

despejo da parte ré. Em manifestação de Id. 9764355, a autora CAZUE 

NAGATA constituiu novo advogado e informou que não conferiu poderes 

à Imobiliária para representá-la em juízo ou constituir advogado, mas, em 

observância aos princípios da instrumentalidade e celeridade, pugna pela 

ratificação dos termos iniciais. Instada a se manifestar, CLEIDE IMÓVEIS 

LTDA – ME informa que não se opõem à decisão da requerente, mas que 

continua como advogado de defesa da requerente CLEIDE IMÓVEIS LTDA, 

por seus próprios interesses. Decido. Primeiramente, dada a manifestação 

da autora (Id. 9764355) é importante tecer algumas considerações a 

respeito da substituição processual. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 18, que ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A 

legitimidade ordinária portanto, é daquele que detém o direito material, 

todavia, a lei pode legitimar, extraordinariamente, outros sujeitos, 

denominados substituto processuais. A substituição processual somente 

poderá se aperfeiçoar nos termos definidos expressamente pela lei, não 

sendo válido que se opere mediante disposição voluntária e contratual 

feita entre substituído e substituto. Como se apreende na petição inicial (Id. 

7148722), figura no polo ativo a autora CAZUE NAGATA representada 

pela imobiliária CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME. Ocorre que a autora 

manifestou a sua discordância na substituição, alegando que a 

procuração outorga poderes apenas para administrar o imóvel e não para 

ajuizar ações relativas ao mesmo. Assim, tendo em vista que a requerida 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA – ME manifestou a sua concordância com as 

colocações da autora, entendo que a mesma não é parte do referido 
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processo, devendo, pois, ser excluída. Ademais, em face da 

regularização processual e da ausência de tempo hábil para a realização 

da audiência de conciliação, revogo o despacho de Id. 9382749 e, ao final 

da presente decisão, marcarei outra data com observância ao disposto no 

art. 334, do CPC. Superado este ponto, passo a análise da tutela 

requerida. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, a liminar 

para desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser concedida 

quando a ação de despejo tenha sido promovida em até 30 (trinta) dias do 

término do contrato ou do prazo para o cumprimento voluntário da 

notificação, mediante caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel. Na hipótese versada, primeiramente vislumbro que o autor não 

apresentou a caução referente a 3 (três) meses de aluguel. A respeito do 

contrato, a cláusula segunda do mesmo estipula que o prazo de 6 (seis) 

meses, com início em 01/04/2016 e termino em 30/09/2016. Sobre o 

inadimplemento, o autor alega que os inquilinos deixaram de pagar os 

alugueis em maio/2016 e foram notificados em 21/07/2016, contudo o 

ajuizamento da ação de despejo somente se deu em 15/05/2017. Ademais, 

verifico que nos autos do processo de n. 1035149-41.2017.811.0041 

discute-se uma relação de compra e venda a respeito do mesmo imóvel, 

sendo temerária a concessão da tutela pretendida sem antes oportunizar 

o contraditório. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de 

tutela 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 com vistas à conciliação designada para o dia 

18/06/2018, às 12h30 – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo 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 os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Apensem-se os presentes 

autos ao Processo n. 1014978-63.2017.811.0041. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037971-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037971-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[DEPÓSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BURITIS DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: KATIA FERRER KALIX DE 

OLIVEIRA Trata-se de Ação de Consignação com Depósito de Entrega de 

Chaves ajuizada por DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, em 

face de KÁTIA FERRER KALIX OLIVIRA. A parte autora argumenta que a 

requerida se recusa a receber as chaves do imóvel objeto de locação, 

mesmo tendo a autora desocupado o imóvel. Infere que as partes se 

compuseram nos autos de despejo, consoante acordo acostado junto ao 

ID n. 12011272. Assim, tem-se a presente ação não tem mais razão para 

subsistir, ocorrendo à perda superveniente do objeto. Desta forma, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, Julgo Extinto o 

Processo sem Resolução do Mérito. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029523-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029523-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIANO DA SILVA DUTRA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Luziano da Silva Dutra 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\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\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 – 

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. 10003268 ), bem como laudo pericial (Id. 11486409 ). Certo o 
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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\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direito 

de 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 (08\08\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035098-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035098-30.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE LOPES DA 

COSTA TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Matheus Henrique Lopes da Costa Teixeira 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\09\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\09\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. 10754747 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11895695 ). 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\09\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 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 (07\09\2017). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036459-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE COELHO VASTOR (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: 1036459-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: THAISE COELHO VASTOR Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Thaise 

Coelho Vastor 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 (trinta treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 09\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 09\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 - 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. 10949568 ), bem como laudo pericial (Id. 11891769). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09\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). 

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 s), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (09\08\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032401-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032401-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ENDRIO CAVALCANTE POSSIANO 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Endrio Cavalcante Possiano 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 
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quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 31\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 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 31\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 – 

Carência de Ação – Ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, temos que os 

documentos necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é 

obrigatória a apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, 

uma vez que a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de 

invalidez de tais documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Verifico que o autor 

colacionou em Id. 10348948 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 a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 10348937 ), bem como laudo pericial (Id. 11504702 ). 

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 31\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 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 (31\08\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1035630-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS GOMES DE SOUZA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos 

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 29\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 
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requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 29\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- 

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. 10842780 ), bem como laudo pericial (Id. 11889980 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 29\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 do ombro direito 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), invalidez permanente parcial incompleta do 5º 

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), invalidez permanente parcial incompleta do 3º dedo 

do pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos), totalizando o montante no valor de R$ 1.856,25 (hum 

mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.856,25 (hum mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (29\08\2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036788-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO MATIAS 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:

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: 1036788-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: PETRONILIO MATIAS 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 

Petronilio Matias da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A, 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 18\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 18\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 
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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. 11014226 ), bem como laudo pericial (Id. 11893755). 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\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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A 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 (18\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: 1017597-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1017597-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUZILAIDIA ARRAIS 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Maria Luzilaidia Arrais Alves em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 14\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 14\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 - 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. 8020025 ), bem como laudo pericial (Id. 11160140). 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\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 quadril de média repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e 
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seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034947-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO LAGO (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034947-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE FRANCISCO LAGO Parte Ré: 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por José 

Francisco Lago 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\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 30\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 – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 10734624 ), bem como laudo pericial (Id. 11874653 ). 

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\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 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 (30\08\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028562-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

VERA LUCIA BALBINA DOS SANTOS OAB - 050.863.934-42 

(PROCURADOR)

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: 1028562-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO 

SILVESTRE DA SILVA PROCURADOR: VERA LUCIA BALBINA DOS 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por João Silvestre 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 06\01\2017, ocasionando invalidez 
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permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 06\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. 9863620 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. 

9863620, 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. 9863561 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11501808 ). 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\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 lesão 

neurológica de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 10.125,00 (dez mil e cento 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$ 10.125,00 (dez mil e cento 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\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: 1032711-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DO COUTO (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: 1032711-42.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROSANGELA LEITE DO COUTO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rosangela Leite do Couto 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\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 
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requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 14\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 – 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. 

10389384 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. 

10389384, 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. 10389381 ), bem como laudo pericial (Id. 11496542 ). 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\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 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14\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: 1024830-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIANDRO 

PRUDENCIO ALVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Eliandro Prudêncio Alves em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 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 a 

autora. 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 – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 
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autos verifico que o autor colacionou em Id. 9400743 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. 

9400743, 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. 9400788 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10923514 ). 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 2º 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 

(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: 1028575-02.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIO 

DE SOUZA ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Márcio de Souza 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 28\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 a 

autora. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 28\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 - 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 
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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. 9864615 ), bem como laudo pericial (Id. 11468714). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28\04\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 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 

(28\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: 1013796-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FRANCISCO LUIZ (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: 1013796-42.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IGOR FRANCISCO LUIZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Igor Francisco Luiz 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\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 01\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. 6784510 ), bem como laudo pericial (Id. 10910566 ). 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\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 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 (01\01\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 
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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: 1004852-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNIZ MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004852-51.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RODRIGO 

MUNIZ MESSIAS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rodrigo Muniz Messias em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 16\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 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 16\08\2016 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de agir em face do 

pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. IV - Mérito 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: 1020263-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIVALDO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020263-71.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.443,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JORGIVALDO FRANCISCO DE LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jorgivaldo Francisco de Lima 

em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$14.443,00 (quatorze mil e quatrocentos e quarenta e três reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 24\05\2015 ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo que 

a parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando 

a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 24/05\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 ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 
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ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT , uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Mérito 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: 1004800-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004800-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIA 

APARECIDA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Márcia Aparecida 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$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 21\04\2016 ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 21\04/2016 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III - 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 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: 1001687-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALAN MAIKE SOUZA MARQUES (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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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: 1001687-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DJALAN 

MAIKE SOUZA MARQUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Processo: 1001687-93.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DJALAN MAIKE SOUZA MARQUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Djalan Makie Souza 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 31\10\2016 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo que a parte 

autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua 

efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 31\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 - 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 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: 1026983-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (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:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026983-20.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL 

BALBINO DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Manoel Balbino de 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 15\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 a 

autora. 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\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 
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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. 9680645 ), bem como laudo pericial (Id. 11464601). 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\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 segmento do 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 (15\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: 1028660-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CANDIA BARBOSA (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: 1028660-85.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCINEIA 

CANDIA BARBOSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Lucineia Candia Barbosa 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 a 

autora. 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 – 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. 9877001 ), bem como laudo pericial (Id. 11467366 ). 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 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 
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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 

(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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027871-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027871-86.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA GOMES COUTINHO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Maria Gomes Coutinho em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVATem que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 8.775,00 

(oito mil e setecentos e setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18\03\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto 

tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só 

não torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por 

falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre 

a avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da 

inicial, ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou 

constatada a invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). 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 50% de 100% (cinquenta 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$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 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$ 6.750,00 (seis mil 

e setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três 

mil e trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, inferiorl 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: 1029079-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI DA COSTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029079-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GIOVANNI DA COSTA ROCHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Giovanni da Costa Rocha em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 27\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 27\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. 9934735 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 
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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. 

9934735, 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. 9934689 ), bem como laudo pericial (Id. 9934689 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27\07\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 (27\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: 1022285-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER EVANGELISTA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022285-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: WAGNER EVANGELISTA ALVES Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Wagner Evangelista Alves 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09\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 09\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. 9067120 ), bem como laudo pericial (Id. 11759981). Certo o direito a 
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indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09\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 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 (09\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: 1027433-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FRANCISCO DE ARRUDA (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: 1027433-60.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AMAURI 

FRANCISCO DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Amauri Francisco 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\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 02\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. 9694687 ), bem como laudo pericial (Id. 11473380 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02\04\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 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 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015018-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIRES DE JESUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1015018-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ENIRES DE JESUS 

JUNIOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Enires de Jesus 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 23\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 a 

autora. 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\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. 7220347 ), bem como laudo pericial (Id. 11496365 ). 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\02\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a 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 (23\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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017257-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

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: 1017257-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROSILENE DE 

SOUZA RIBEIRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rosilene de Souza Ribeiro em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 01\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando 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 01\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. 7985515 ), bem como laudo pericial (Id. 10917156 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 
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Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01\04\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

pélvica de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o 

montante no valor de R$ 10.125,00 (dez mil e cento 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$ 10.125,00 (dez mil e cento 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 (01\04\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028706-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028706-74.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Eraldo Bosco 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$ 

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 

09\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 09\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 - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, 

esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 9883291 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11470293). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 09\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 

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 (09\07\2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032419-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032419-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: THESSICA ALMEIDA DE SOUSA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Thessica Almeida de Sousa 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

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 

12\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 12\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 – 

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. 10351719 ), bem como laudo pericial (Id. 11507527 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12\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 

crânio facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais). 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 (12\08\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026953-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PAES SATURNINO (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: 1026953-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: POLIANA PAES SATURNINO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Poliana Paes Saturnino 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 

27\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 27\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 
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Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

9677939 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. 

9677939, 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. 9677923 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11470484 ). 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\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 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 (27\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: 1030870-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MORAES (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:

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: 1030870-12.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE ANTONIO DE MORAES 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por José 

Antônio de Moraes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento na 

importância de R$ 11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 22\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 
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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. 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo 

médico emitido junto em Id. 11507100 , foi conclusivo em afirmar que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

direito. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda parcial completa da mobilidade do “punho direito”, o percentual 

incidente é de 25% de 100% (vinte e cinco de cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

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$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022992-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO (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: 1022992-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CIPRIANO 

EDITO DE FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Cipriano Edito de Figueiredo em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

16\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 16\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 - 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. 9161748 ), bem como laudo pericial (Id. 11493820 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16\05\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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A 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 

(16\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: 1020903-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO MARTINS NEVES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020903-40.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.249,14; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EVERALDO MARTINS NEVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Everaldo Martins Neves em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento na importância de R$ 5.249,14 (cinco mil e 

duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

08\11\2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, 

aduziu a improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - 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. 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 

setenta e cinco reais). Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o 

laudo médico emitido junto em Id. 11507100, foi conclusivo em afirmar que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda parcial completa da mobilidade do 

“membro superior esquerdo”, o percentual incidente é de 70% de 100% 

(setenta 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 setenta e cinco reais), ou seja, igual ao montante pago pela 

seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela seguradora está 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025716-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES PADILHA 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: 1025716-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDVALDO ALVES PADILHA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Edvaldo Alves Padilha 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 21\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 21\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 
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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. 9523829 ), bem como laudo pericial (Id. 11489603 ). 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\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 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 (21\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: 1032158-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDMILSON MARTINS DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Edmilson Martins 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 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. 10317176 ), bem como laudo pericial (Id. 11496897 ). 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 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024025-95.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GILVAN ROSA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Gilvan Rosa 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. 11965310. 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: 1015765-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (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: 1015765-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MATHEUS LUCAS 

DIAS MARQUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Matheus Lucas Dias 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 13\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 13\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 – 

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. 7286833 ), bem como laudo pericial (Id. 11148126 ). 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\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 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 centavos), 

invalidez permanente parcial incompleta do 3º dedo da mão esquerda de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e sete reais), 

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 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 (13\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
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014910-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS 

ORLANDO JORGE DA PENHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Marcos Orlando Jorge da Penha 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\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\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 – 

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. 7132830 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11147862 ). 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\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 estrutura 

cervical de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o 

montante no valor de R$ 10.125,00 (dez mil e cento 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$ 10.125,00 (dez mil e cento 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\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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024990-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILMAR 

AUGUSTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gilmar Augusto 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 01\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 01\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 
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solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. 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. 9424573 ), bem como laudo pericial (Id. 10912511 ). 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\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). 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 (01\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002529-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELYZANGELLA MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002529-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

HELYZANGELLA MEDEIROS LIMA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Helyzangella Medeiros Lima 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. 11967960. 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: 1030745-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROBERTO DE FREITAS (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: 1030745-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR 

ROBERTO DE FREITAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Valdir Roberto de Freitas em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25\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 25\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 Vício da representação – Parte autora sem alfabetização – Ausência 

de Instrumento Público No que tange à preliminar arguida referente ao vicio 

de representação pelo fato do ser analfabeto e não ter juntado o 

instrumento público. Conforme o artigo 959, não há necessidade da 

procuração por instrumento público, basta que esteja assinada a rogo e 

subscrita por duas testemunhas, considerando que a procuração foi 

apresentada corretamente no Id. 10109506. Vejamos o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Maranhão: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PESSOAS 

ANALFABETAS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. 

PROCURAÇÃO A ROGO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS 
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TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESÍDIA DA PARTE. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO 

DO APELO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE. I – A lei não exige 

instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, pois, ao 

contrário, o artigo 595, do Código Civil é taxativo e muito claro ao afirmar 

que, em casos da espécie, por analogia, o instrumento pode ser assinado 

a rogo e subscrito por duas testemunhas. II – Não obstante o artigo 595 do 

Código Civil autorize a procuração particular outorgada por pessoa 

analfabeta, deve o instrumento ser assinado a rogo e na presença de 

duas testemunhas. III – Descumpridas as exigências do artigo 595 do 

Código Civil e não sendo a irregularidade sanada pela parte, ainda que 

regularmente intimada para essa finalidade, deve ser mantida a sentença 

que indefere a petição inicial e extingue o feito sem julgamento de mérito. 

IV – Apelo improvido à unanimidade. (TJ-MA – APL: 0323722015 MA 

0000098-07.2015.8.10.0098, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de 

Julgamento: 14/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/03/2016) (grifo nosso) REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO 

ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. 

DESNECESSIDADE. 1. A lei civil não exige que a representação processual 

de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, 

neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo e 

subscrito por duas testemunhas. 2. Apelação conhecida e provida. 

(TJ-MA – APL: 0570972014 MA 0000606-88.2014.8.10.0032, Relator: 

PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 18/08/2015, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2015) (g. n.) Desta 

forma, afasto a preliminar supra. III – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10109514 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11479776 ). 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\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 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 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 (25\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021935-80.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EVERALDO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Everaldo Pereira da Silva em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

28\09\2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 28\09\2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - 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 
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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. 9030670 ), bem como laudo pericial (Id. 10926305 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 28\09\2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro 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), apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), 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), totalizando o montante de R$ 14.175,00 

(quatorze mil e cento e setenta e cinco reais). Em concordância com o art. 

8º da Lei 11.482/07, o valor indenizatório máximo para acidente de trânsito 

é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Desta forma, o valor 

recebido pelo autor, que seria de R$ 14.175,00 (quatorze mil e cento e 

setenta e cinco reais), não poderá ultrapassar o limite máximo. Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(28\09\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018254-05.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS 

DE OLIVEIRA MELO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Marcos de Oliveira Melo em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 15\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando 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\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 – 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. 8109372 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 
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celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. V – Da 

ausência de procuração assinada pela parte autora. No que tange à 

preliminar arguida referente ausência da assinatura na procuração, porém 

a procuração juntada nos autos foi devidamente assinada por rogo e 

subscrita por duas testemunhas, uma vez que a parte autora é analfabeta. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. . 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. 8109373 ), bem como laudo pericial (Id. 10926898 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15\04\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita 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 (15\04\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021703-05.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS URBANO 

DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Carlos Urbano 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 26\06\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 16\06\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 

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. 4288112 ), bem como laudo pericial (Id. 7989998 ). 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\06\2015, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito 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), 

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), totalizando o montante no valor de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 
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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$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (26\06\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: 1016966-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016966-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO PAULO DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por João Paulo 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 09\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 09\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 – Da ausência de procuração assinada pela 

parte autora. No que tange à preliminar arguida referente ausência da 

assinatura na procuração, porém a procuração juntada nos autos foi 

devidamente assinada, conforme o Id. 7925300. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 7925377 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11172113 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 09\04\2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 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 (09\04\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016169-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE OLEGARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016169-46.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SIDNEI JOSE OLEGARIO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sidnei José Olegário em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA CIA DE SEGUROS, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 

reais), bem como o reembolso no valor de R$ 100,00 (cento reais), a título 

de despesas médico-hospitalares, ambos corrigidos monetariamente e 
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acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

04\07\2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e 

DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 

04\07\2015. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, 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. III.1 – Requisitos à indenização – DPVAT 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 (Id. 7325817 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11161174 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. 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 direito de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.531,50 (dois mil 

quinhentos e trinta e um 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. III.2 – Das despesas 

médicas - DAMS Outrossim, a parte reclamante ainda reclama pelo 

reembolso das despesas médico-hospitalares no importe R$ 100,00 (cento 

reais). O art. 3º da Lei nº. 6194/74 faz alusão acerca de reembolso com 

despesas médico-hospitalares. Veja-se: 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. (...) Esquadrinhando as provas documentais contidas nos 

autos, em que pese restar demonstrado o evento danoso, restou 

comprovado o dispêndio com tratamento ou despesas médicas, razão pela 

qual a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,50 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta 

centavos) mais o reembolso médico no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

totalizando o montante no valor de R$ 2.631,25 (dois mil e seiscentos e 

trinta e um reais 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 INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(09\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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ARAUJO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003518-79.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JAILSON ARAUJO GONZAGA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Jailson Araújo Gonzaga 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. 

11994627. 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: 1026957-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

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: 1026957-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARCELO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Marcelo Pereira de Souza em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 14\06\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 
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referente ao seguro 14\06\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 - 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. 9677510 ), bem como laudo pericial (Id. 11503688 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14\06\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de leve repercussão avaliada em 25% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos 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 a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A ao pagamento do importe de R$ 843,75 

(oitocentos 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 (14\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: 1016706-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO RAIMILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1016706-42.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DACIO RAIMILSON DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Dácio Raimilson 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$ 08.500,00 (oito mil 

e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 06\02\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 06\02\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da 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. 7620206 ), bem como laudo pericial (Id. 11171888 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 06\02\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 
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invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687.50 

(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida 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 (06\02\2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016132-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Luiz Fernando 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$ 

07.500,00 (sete mil e quinhentos 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 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\12\2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do pedido de aditamento intempestivo. No que 

tange à preliminar arguida referente ao pedido de aditamento para o 

reembolso médico, compulsando os autos verifico que o aditamento foi 

feito após a citação da parte requerida de forma intempestiva, conforme o 

aviso de recebimento de Id. 8104865 . Desta forma, acolho 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 – 

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 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. 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. 7320821 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11148395 ). 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 da mão direita 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362.50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025056-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.679,49; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 
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Parte Autora: AUTOR: MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mirko Moreira de Oliveira em 

face de Porto Seguro Companhia Cia De Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do valor de R$ 13.679,49 (treze 

mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), bem 

como o reembolso no valor de R$ 179,49 (cento e setenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos), a título de despesas médico-hospitalares. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23\01\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e 

DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 

23\01\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. III.1 – 

Requisitos à indenização – DPVAT 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 (Id. 9435327 ), bem como laudo pericial (Id. 11499727 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 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. 

III.2 – Das despesas médicas - DAMS Outrossim, a parte reclamante ainda 

reclama pelo reembolso das despesas médico-hospitalares no importe R$ 

179,49 (cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos). O art. 

3º da Lei nº. 6194/74 faz alusão acerca de reembolso com despesas 

médico-hospitalares. Veja-se: 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. (...) 

Esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos, em que pese 

restar demonstrado o evento danoso, restou comprovado o dispêndio com 

tratamento ou despesas médicas, razão pela qual a procedência do 

pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida a PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) mais o reembolso 

médico no valor de R$ 179,49 (cento e setenta e nove reais e quarenta e 

nove centavos), totalizando o montante no valor de R$ 4.904,49 (quatro mil 

e novecentos e quatro reais e quarenta e nove 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 INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (23\01\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011258-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON VALERIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011258-88.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLAYTON 

VALERIO DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Clayton Valerio de Araújo 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\01\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 20\01\2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 
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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. 6055384 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10807516 ). 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\01\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 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 (20\01\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: 1008601-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1008601-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ALEXSANDRO SOARES MALAQUIAS Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Alexsandro Soares Malaquias 

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. 12480068. 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: 1022147-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA 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: 1022147-38.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

LEANDRO SILVA SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Leandro Silva 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. 

12490323. 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: 1001657-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DUARTE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001657-58.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ITALO DUARTE PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Italo Duarte 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 em Id. 

12490063. 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: 1004880-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE DAS GRACAS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004880-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 
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R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

IVONEIDE DAS GRACAS ALVES Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Ivoneide das Graças Alves 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. 12526141. 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: 1022642-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE JUPIRA NASCIMENTO (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: 1022642-48.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIELE JUPIRA 

NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Gabriele Jupira Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07\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 07\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 – 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. 9105772 ), bem como laudo pericial (Id. 11479660 ). 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\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 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 (07\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: 1031504-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARK DA CRUZ FERREIRA (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: 1031504-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARK DA CRUZ FERREIRA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mark 

da Cruz 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 21\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 21\01\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 
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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. 10226915 ), bem como laudo pericial (Id. 11499818 ). 

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\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 

torácica 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 (21\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: 1014239-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA (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: 1014239-90.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JEAN BAGNO MORAIS NOGUEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jean Bagno Morais Nogueira 

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\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 19\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. 6826618 ), bem como laudo pericial (Id. 10828692 ). 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\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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 87 de 417



os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante no valor de R$ 10.462,50 (dez mil e 

quatrocentos 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$ 10.462,50 (dez mil e quatrocentos 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 (19\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: 1028490-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA (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: 1028490-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DALVINA RODRIGUES FEITOSA DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Dalvina Rodrigues Feitosa de 

Almeida 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\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 25\07\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da 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. 9854124 ), bem como laudo pericial (Id. 11459183 ). 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\07\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 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\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: 1027862-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIL BENTO 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: 1027862-27.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ODIL BENTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Odil Bento da Silva em face de Porto 
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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\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 25\11\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 

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. 9750693 ), bem como laudo pericial (Id.114697033 ). 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\11\2015, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 843,75 (oitocentos 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 (25\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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027982-70.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANTONIO CERQUEIRA CALDAS SOBRINHO Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Antônio Cerqueira 

Caldas 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$ 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\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 24\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. 9768103 ), bem como laudo pericial (Id. 114685053 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 
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grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24\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 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 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 

(24\06\2917). 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031799-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DOUGLAS FAVARIN Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Douglas Favarin 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 13\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 13\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. 10273182 ), bem como laudo pericial (Id. 11496031 ). 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\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). 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\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
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Processo Número: 1026922-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISSON RODRIGUES 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: 1026922-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CLEVISSON RODRIGUES DO NASCIMENTO Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Clevisson 

Rodrigues 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 mil e quatrocentos e 

quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29\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 29\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 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. 9674308 ), bem como laudo pericial (Id. 11468133 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 29\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 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 (29\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: 1032194-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDERSON CONCEICAO DA SILVA LIMA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Anderson Conceição da 

Silva Lima em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A, 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\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 06\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 
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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. 10123964 ), bem como laudo pericial (Id. 11497499 ). 

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\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 da membro 

inferior 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A 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\07\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018616-07.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JUMARIA DE LOURDES DALISCO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jumaria de Lurdes Dalisco 

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\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 08\02\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental 

Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 9237184 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. 

9237184, 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 
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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. 8148848 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10921849 ). 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\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 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 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 (08\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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[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAIMUNDO 

NONATO FERREIRA JUNIOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Raimundo Nonato Ferreira 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 16\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 16\07\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. 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. Chamo feito à ordem para a sentença lançada equivocadamente no 

Id. 12215339, por isso a declaro sem efeito. 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. 10246796 ), bem como laudo pericial (Id. 11496465). 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\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 
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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 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(16\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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[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE GOMES DE SOUZA 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 12\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 12\02\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. 10275173), bem como laudo pericial (Id. 11504577 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 12\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 do joelho direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (12\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
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[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CRISTIANE SILVA 

EVANGELISTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Cristiane Silva 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 01\05\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 
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vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 01\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 – 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. 9694983), bem como laudo pericial (Id. 11470390 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01\05\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 (01\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: 1025726-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1025726-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCA DE JESUS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Francisca de Jesus 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 – 

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. 9523888 ), bem como laudo pericial (Id. 11479808 ). 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 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 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 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032701-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1032701-95.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco Carlos 

Absolon Soares 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\06\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 14\06\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 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 – Carência de 

Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à preliminar 

arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos 

autos, temos que como todo e qualquer documento público, o boletim goza 

de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte 

requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 10388445 ), bem como laudo pericial (Id. 11856009 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14\06\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho 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, 
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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$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14\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: 1025904-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DO CARMO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1025904-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DULCE DO CARMO SOARES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Dulce do Carmo Soares em face Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 11.137,50 (onze 

mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

26\01\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26\01\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. 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. 9554165 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11482537 ). 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\01\2017 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), 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$ 1.012,50 

(hum mil e doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Geraisao 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 (26\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: 1029936-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PAES 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:

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: 1029936-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: IZAIAS PAES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Izaias Paes 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 07\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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 97 de 417



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\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 a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 10064542 ), bem como laudo pericial (Id. 11485865 ). 

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\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 quadril 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta do 

segmento da coluna lombar de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), totalizando o montante n valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 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 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\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030771-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ELIZIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1030771-42.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILSON 

ELIZIO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Edilson Elizio de Almeida 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\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\07\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da 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. 10112223 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 
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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. 10112124 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11485245 ). 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\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 (13\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: 1025687-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSER ANTONIO CRUZ DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025687-60.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.750,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FAUSER ANTONIO 

CRUZ DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Fauser Antônio Cruz 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$ 06.750,00 (seis mil 

e setecentos e cinquenta 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 – 

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. 9521848 ), bem como laudo pericial (Id. 11490433 ). 

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 
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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 2º 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 

(07\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: 1028304-90.2017.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028304-90.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JACKSON MARTINS VASTOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jackson Martins Vastor 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\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 21\07\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. 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. 9824150 ), bem como laudo pericial (Id. 11465051). 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\07\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior 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\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023576-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Alex Junior Carvalho 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- 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. 9207202 ), bem como laudo pericial (Id. 11480159 ). 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 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 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017665-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DENILSON ALVES PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Denilson Alves 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 26\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 26\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. 8198825 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 
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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. 

8198825, 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. 8028137 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10912036 ). 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\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 cotovelo 

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 (26\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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027735-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GUSTAVO LOPES PIRES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gustavo Lopes Pires 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\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 15\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 autoral ilegível. No que tange à preliminar 

arguida referente ao comprovante de residência autoral ilegível acostado 

nos autos, temos que o documento necessário foi apresentado de forma 

nítida. Desta forma, afasto a preliminar supra. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9732395 ), bem como laudo pericial (Id. 11460684 ). 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 
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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\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida 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 (15\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: 1016737-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PATRICIA 

LIMA PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Patrícia Lima 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 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 – 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. 7644920 ), bem como laudo pericial (Id. 11173125 ). 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 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 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 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014484-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EVANIL ANGELO DO PRADO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Evanil Angelo 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 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 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. 6852902 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 - 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. 6852910 ), bem como laudo 

pericial (Id. 12000275 ). 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 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). 

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 (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

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003841-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIEMA MARIA CARDOSO (AUTOR)

LUPERCIO CACERES DE ASSIS (AUTOR)
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ANTONIO SAUL CARDOSO (AUTOR)

AILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

RONALDO MARTINS DA SILVA (AUTOR)

MADELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARIA FELICIDADE DE ALMEIDA (AUTOR)

ELICIO FORTES (AUTOR)

JULIANA GRISOSTIMO DE OLIVEIRA (AUTOR)

VANILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

ANTONIO DA TRINDADE DE FREITAS (AUTOR)

EDNA CESPEDES PEDRAZA (AUTOR)

CARMELINA DA SILVA CORDEIRO (AUTOR)

DOMINGAS NATALINA BISPO (AUTOR)

WALDEMAR CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003841-50.2018.8.11.0041 DESPACHO As partes autoras 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

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

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-as 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, 5 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005317-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005317-26.2018.8.11.0041 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, 5 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005400-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005400-42.2018.8.11.0041 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, 5 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003495-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003495-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004031-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004031-13.2018.8.11.0041 Vistos e etc Concedo 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. Verifico que a 

pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia de título 

executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado 

citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. 

Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, haverá 

a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005184-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA MOTA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005184-81.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003184-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003184-11.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018, às 10:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003251-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003251-73.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 10:30 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003527-07.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 11:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003531-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003531-44.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003981-84.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 12:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004158-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004158-48.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 12:30 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004240-79.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 08:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CAMPOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004673-83.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

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

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 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). No mesmo 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 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004746-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER GUMS BELCHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004746-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 08:30 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004760-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 09:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004947-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DE SOUZA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004947-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 09:30 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005263-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ PJE n° 1005263-60.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 09/07/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006945-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006945-50.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

execução fundada em um contrato de abertura de crédito bancário. O 

Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. (destaquei)Se a 

ação busca o recebimento de valores com fundamento no inadimplemento 

do contrato acima referido, compete às Varas Especializadas em Direito 

Bancaria processar e julgar o feito. Assim, declaro de ofício a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

declinando da competência em favor de uma das Varas Bancárias de 

Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuído a uma das Varas da Bancarias da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024106-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação, em 15 (quinze) 

dias. Após,intimem-se as partes parra: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Na sequência, 

colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019778-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 6 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004313-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PERES 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)

 

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, 6 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022197-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RAMOS 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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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, 6 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023133-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA (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)

 

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, 6 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026869-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026869-81.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento de Cédula 

Rural Pignoratícia. O Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das 

varas bancarias para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, 

inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de valores com 

fundamento no inadimplemento da cédula acima referido, compete às 

Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o feito. 

Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028730-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FENZZO OCULOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA (EXECUTADO)

ZELMA APARECIDA DA SILVA GOUVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028730-05.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento de Cédula 

de Crédito Comercial. O Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência 

das varas bancarias para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, 

inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de valores com 

fundamento no inadimplemento da Cédula de Crédito acima referida, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o 

feito. Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juiza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022432-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE BARROS CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIC JOSE TAVARES MODESTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022432-94.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

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

Designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2018 às 12:00 horas, 

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

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

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

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

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

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008837-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008837-91.2018.8.11.0041 DESPACHO O pedido de tutela 

de urgência foi analisado e deferido pelo juiz plantonista. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2018 às 12:30 horas, que será realizada na 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004595-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004595-89.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória fundada no inadimplemento de Cédula de Crédito 

Bancária. O Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das varas 

bancarias para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, 

inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de valores com 

fundamento no inadimplemento da cédula de crédito acima referida, 

compete às Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o 

feito. Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORMA FABRICACAO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE 

CONCRETO ARMADO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004585-45.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

determina o art. 456 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

- CNGC/MT as taxas judiciais e as custas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, podendo ser recolhidas ao final, 

excepcionalmente e nos casos previstos em lei, vejamos: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.” 

Todavia, a concessão do beneficio do recolhimento das custas judiciais ao 

final é exceção à regra e somente deve ser deferido à parte que 

demonstra incapacidade financeira, momentânea, em arcar com as custas 

judiciais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. PLANOS DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CABIMENTO DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, II, do CPC, 2ª parte, admissível 

o recebimento do recurso como Agravo de Instrumento. POSSIBILIDADE 

DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, caput, é possível 

negar seguimento ao recurso, por decisão monocrática do Relator. DO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O Pagamento das 

custas ao final do processo é possível, desde que comprovada tal 

necessidade ou impossibilidade do pagamento no momento exigível. A 

agravante não comprova a necessidade de postergar o pagamento das 

custas para o final do processo. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70044955219, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 13/09/2011) (grifo nosso) No caso em 

tela, a autora não comprovou o impedimento e/ou incapacidade, mesmo 

que momentâneo, de pagar as custas judiciais. Sobre a matéria, o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso assim já decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO - EXEGESE DO ARTIGO 259 DO CPC - CUSTAS 

PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO AO FINAL DA DEMANDA – 

DESCABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.I – No caso de haver elementos 

à disposição da parte autora para mensurar o proveito econômico 

pretendido, mesmo que o mínimo, necessária a sua delimitação, para fins 

de atribuição do valor da causa. II – Da incapacidade do pagamento das 

despesas processuais cuida a assistência judiciária, de modo que, ao 

contrário do que dizem alguns, o recolhimento das custas ao final do 

processo não encontra o menor fundamento. (AI 155214/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – ECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente 

ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações 

particulares objetivando a execução da sentença ali proferida. 2. A 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em 

seu item 2.14.2, veda o recolhimento das custas ao final da demanda. (AI 

138558/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO 

ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – 

IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – CNGC ITEM 

2.14.2 - - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA 

DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (AI 86490/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 
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27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015) Desta forma INDEFIRO o pedido 

de recolhimento das custas ao final do processo. Entretanto, oportunizo à 

autora o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, 

§8° do CPC/15. Assim, poderá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o recolhimento das custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e 

sucessivas, sob o valor atribuído a causa. 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. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo a autora 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005745-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005745-08.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 09/07/2018 às 09:00 horas, que será realizada 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 6 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.: 969831 Nr: 9257-21.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO D'AMICO MADI, DANILO SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766256 Nr: 19003-15.2012.811.0041

 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: GABRIEL DA SILVA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RIVER OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT, JOÃO 

JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:13.738/B, NADSON JENEZERLAU 

SILVA SANTOS - OAB:203049/SP

 Esta audiência foi designada para oitiva das testemunhas arroladas pelo 

réu. No entanto, o réu, seu patrono e testemunhas indicadas à p. 139 não 

compareceram a este ato. Posto isto, prejudicada a realização da 

audiência de instrução, perdendo o réu o direito de produzir a prova 

testemunhal. Permaneçam os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875577 Nr: 13816-55.2014.811.0041

 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: ELIZABETH BAROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBANA 

OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA, AVANCE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

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

OAB:12.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Siqueira 

Castro - OAB:15.103-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 15.103-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, Dr. 

Hélio Nishiyama - OAB/MT 12.919 - OAB:, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B, João Carlos de Lima Junior. - OAB:142.452, 

JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, RICARDO GOMES DE ALMEIDA 

- OAB:5.985/MT

 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) JOÃO CARLOS 

POLISEL, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872706 Nr: 11565-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO CELULAR S.A, GRUPO MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GALVAO SERRA - 

OAB:16815, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. DIAS - OAB:9381/MS, 

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

 Certifico que os embargos de declaração foi protocolado 

tempestivamente, sendo assim procedo a intimação dos 

embargados/requeridos, para querendo oferecer contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 50249 Nr: 11569-58.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX SJCAMPOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA LOURDES DE PAULA - 

OAB:56863/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIÉLE CRISTINA DE 

OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos, sendo assim 

conforme determinado no despacho de fls.304, procedo a intimação do 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031617 Nr: 37587-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, LOEMIL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT, LUIZ AFONSO DE FREITAS - OAB:13.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 37587-28.2015.811.0041

Código: 1031617

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto a Resposta do Oficio encaminhado a SEGES-MT e acostado a p. 

46.

Com a apresentação dos documentos requeridos, renove-se como 

determinado a p. 35.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 09 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 12208-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA CUNHA MACEDO, HILDA 

RODRIGUES DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Defiro a suspensão do feito tão somente pelo prazo de 6 meses.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945300 Nr: 57578-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILENO REZENDE TAVARES, VANECIR 

FERREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:OAB/MT 

18.290, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado nesta ação de indenização por danos 

materiais proposta por Televisão Centro América Ltda. contra a Sileno 

Rezende Tavares e Vanecir Ferreira de Paula, a fim de CONDENAR os 

réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no 

valor de R$4.170,40, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora desde a citação (artigo 405, CC).Custas e 

despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de trinta dias sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035173 Nr: 39169-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA CAMPOS, INÁ TEREZA DE 

FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR, 

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652

 (...)É o relatório. Decido.As partes estão devidamente representadas e, 

inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o feito saneado.Os 

réus requereram a produção de prova pericial para a verificação do 

estado do imóvel no momento da locação, a fim de esclarecer a existência 

de defeitos estruturais de responsabilidade dos autores e se a infestação 

de cupim é preexistente. Entretanto, referida prova é desnecessária, eis 

que há nos autos laudo de vistoria realizada no momento em que o imóvel 

foi locado, assinada pelos réus, que descreve em detalhes o estado do 

bem quando do inicio da locação (p.42/46). Além disso, foi realizada 

vistoria e constatação no momento da imissão na posse dos autores, 

conforme mandado de p. 263/275.Assim, como a prova é destinada ao 

convencimento do juízo, indefiro a prova pericial.Defiro a prova 

testemunhal requerida. Para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05/06/2018 às 14:00 horas.Intimem-se as partes 

para que apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o 

que determina o art.455 do CPC:“Art. 455. 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.§ 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 

05 de abril de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 782306 Nr: 35940-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIARIO NOVA ERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos, sendo assim 

conforme determinado no despacho de fls.49, procedo a intimação do 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878654 Nr: 15888-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA SOARES DELIBERA, CLEIDE SIMÃO ISIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso VII (Meta 02/CNJ) c/c 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido desta ação 

cautelar de exibição de documentos proposta por ANALIA SOARES 

DELALIBERA e CLEIDE SIMÃO ISIDORO contra o HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA., confirmando a liminar concedida por 

meio da decisão de p. 26.Custas e despesas processuais pelo réu.Deixo, 

no entanto, de condenar o réu ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, haja vista a pretensão não resistida. Nesse sentido: (...) 

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis 

sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa 

na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de abril de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEANNI FATIMA SEMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207/O

 (...)Posto isto, nomeio THYAGO JORGE MACHADO como perito do Juízo. 

Intime-o na Rua General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, 

telefone (65) 98112-2338, para aceitar a nomeação, consignando que 

este processo tramita sob os benefícios da Justiça gratuita.Assim, deve 

em cinco dias informar se aceita a nomeação de forma gratuita ou, se 

pretender o recebimento de honorários, o pagamento será feito ao final 

pelo Estado de Mato Grosso.Neste caso, deverá apresentar proposta de 

honorários.(...) Considerando que este processo integra a Meta 02-CNJ e, 

portanto, deve ser julgado com prioridade, bem como possui no polo 

passivo pessoa idosa, sem prejuízo da realização da perícia deferida, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/08/2018, às 

14:00 horas.Na oportunidade será colhido o depoimento pessoal das 

partes e procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).Registro que “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” (art. 455 do CPC).Intimem-se pessoalmente as partes 

para vir e a depor, sob pena de confissão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831087 Nr: 36775-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGURA GARANTIA DE CREDITOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DA SILVA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 36775-54.2013.811.0041 - Código 831087

DESPACHO

 Chamo o feito à ordem para determinar a citação da parte ré para, nos 

termos do art. 701 do CPC, efetuar o pagamento da obrigação no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme pedido inicial.

Expeça-se mandado citatório de pagamento.

Arbitro honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, consignando que, caso a parte ré cumpra o pagamento, ficará 

isento de custas.

 Conste, ainda, que nesse prazo (15 dias) a parte ré poderá oferecer 

embargos.

Caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775604 Nr: 28865-10.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SANTO ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA - COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E 

EMPREITEIRA LTDA, ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, USINA 

JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 10.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação proposta 

pela CERÂMICA SANTO ANDRÉ a fim de RECONHECER a Cessão de 

Crédito formalizada com a empresa E.J.A. – COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E 

EMPREITEIRA LTDA. em 19 de agosto de 1998 e DECLARAR a existência 

da obrigação oriunda da mencionada cessão, devendo o valor 

proporcionalmente cedido e depositado pelo Estado de Mato Grosso nos 

autos do Precatório Requisitório n. 22/1997 ser utilizado em favor da 

autora.Custas e despesas processuais pela ré E.J.A. – Comércio, 

Construção e Empreiteira Ltda., assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735006 Nr: 31345-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO PESSINI, JULIO OLIVIO 

PESSINI, WALMIR PESSINI, ANA LUCIA PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

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

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para informar sobre o 

cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1031617 Nr: 37587-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, LOEMIL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT, LUIZ AFONSO DE FREITAS - OAB:13.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o andamento "Despacho -> Mero Expediente" não foi 

publicado no DJE até o presente momento, impulsiono o feito para 

proceder a publicação do mesmo.

"Processo n° 37587-28.2015.811.0041

Código: 1031617

Vistos e etc.
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Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto a Resposta do Oficio encaminhado a SEGES-MT e acostado a p. 

46.

Com a apresentação dos documentos requeridos, renove-se como 

determinado a p. 35.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 09 de março de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 2858-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO ANTÔNIO SOARES, MARIA 

CONCEIÇÃO CINTRA SOARES, FERNANDO ALENCAR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de renovação de penhora on line, via sistema 

BACENJUD.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Assim, tendo em vista que a parte não comprovou que diligenciou no 

sentido de localizar bens do executado ou a impossibilidade de assim agir, 

e que compete às partes trazer aos autos elementos suficientes para 

prova do direito alegado, não cabendo ao magistrado ou aos servidores 

diligenciarem em favor dos envolvidos, sob pena de desrespeito aos 

princípios constitucionais da isonomia e da imparcialidade, o indeferimento 

da reiteração do pedido é medida que se impõe.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, indefiro o pedido de renovação de penhora on line.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008858-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008858-67.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação ordinária de indenização por danos morais c/c pedido de tutela 

antecipada proposta por Bruno Neves contra Energisa Mato Grosso, 

qualificadas nos autos. O autor relata que é o responsável pela Unidade 

Consumidora 6/2170579-9, sendo que o consumo de eletricidade para a 

referida UC nunca ultrapassou 40Kw. No entanto, passou a receber 

cobranças em valores superiores ao comum, oportunidade em que 

procurou o PROCON em 03 de junho de 2017 solicitando vistoria e 

efetuando reclamação, no entanto não obteve êxito. Alega que em janeiro 

de 2018 teve suspenso o fornecimento de energia elétrica para sua 

Unidade Consumidora. Postula a concessão da medida liminar com a 

determinação à ré para que restabeleça o serviço de fornecimento de 

água em sua unidade consumidora. É o relatório. Decido. Por esta via, 

pretende o autor a concessão de antecipação de tutela para que a ré 

reestabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua UC, ao argumento 

de que os valores cobrados de junho de 2017 a janeiro de 2018 são 

abusivos não havendo razão para o aumento. In casu, a pretensão 

almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão liminar 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 CPC, 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.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito 

do autor, eis que este se encontra em débito com a ré desde outubro de 

2017. Ademais, alega em sua inicial que em junho buscou a via 

administrativa para contestar as cobranças que não concorda, porém, não 

obtendo êxito em solucionar a questão permaneceu inerte até então, 

inclusive, deixando de quitar as faturas. Estranho é o fato de o autor 

alegar que está sem energia desde janeiro de 2018 e, no entanto, 

apresentar histórico em que constam cobranças regulares dos meses 

posteriores à suspensão. Não restou demonstrada a suspensão dos 

serviços e tampouco a ilegalidade do suposto corte, uma vez que, 

conforme consta nos documentos, o autor está inadimplente com a ré. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2018 às 08:30 horas, que será realizada na 

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

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 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, 
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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, 6 

de abril de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002179-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEMAR AMARAL FAVRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MARIA DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002179-51.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão de veiculo automotor com tutela de urgência 

ajuizada por Solemar Amaral Favretto em face de José Maria de Pinho, 

aduzindo, em síntese que é proprietário do veículo Camionete, placa NPL 

7379, adquirido da empresa M. Teixeira de Lima e Cia Ltda. – ME. Relata 

que alienou o referido veiculo à José Maria de Pinho, pelo valor de R$ 

42.000,00, ficando acordado que pagaria a quantia de R$ 6.000,00 por 

mês. Informa que o réu pagou somente o montante de R$ 24.000,00 e, 

após isso, não efetuou mais qualquer tipo de pagamento e não devolveu o 

veículo. Narra que já tentou desfazer o negocio ou receber o restante, 

mas não obteve êxito. Afirma que o réu sequer vem pagando os impostos 

referentes ao veículo. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a busca e apreensão do veiculo Camionete/Carro Fechada, 

marca/modelo I/Kia K2500 LD, placa NPL 7379, ano 2009/2009, Renavam 

00166480959, chassi KNCSEO13297367, bem como o bloqueio de 

circulação, por meio do Renajud. A inicial veio acompanhada com 

documentos pessoais, boletim de ocorrência, CRLV – Certificado de 

Registro de Licenciamento de Veículo, comprovante de pagamentos de 

impostos, seguro obrigatório e multa referente ao veículo referente ao ano 

2017. Determinada a emenda da petição inicial (Id 11596099). O autor 

atendeu a ordem judicial no ID 11668109. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda da petição inicial, bem como os benefícios da Justiça gratuita ao 

autor. Por esta via, pretende o autor a apreensão do veículo Camionete 

I/Kia K2500 LD, placa NPL 7379, 2009/2009, tendo em vista o 

descumprimento do contrato firmado, inclusive em sede liminar. A tutela 

almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, o qual assim 

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, o autor almeja a concessão liminar da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 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. Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” 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. Negritei.) Analisando sumária, nesta fase de juízo cognitivo, 

verifica-se a presença da probabilidade do direito do autor, a qual está 

consubstanciada pelos documentos apresentados nos autos, em especial 

os acostados ID’s 11583166, 11583183, os quais confirmam que o autor 

adquiriu o veiculo Camionete I/Kia K2500 LD, placa NPL 7379, 2009/2009, 

da empresa M. Teixeira de Lima e Cia Ltda. – ME. O perigo de dano ou o 

resultado útil do processo decorre do desinteresse no pagamento integral 

da obrigação, bem como cometimento de infração de trânsito (Id 

11583227). Portanto, presentes a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão se impõe, 

a fim de evitar mais prejuízos à parte autora. Nesse sentido: “48701296 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE 

ENDEREÇO. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. SEM 

AMPARO LEGAL. BEM DE FÁCIL TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.1. Além de carecer de amparo legal a 

exigência de que o credor comprove se o bem objeto da demanda se 

encontra no endereço indicado, o bem em questão se trata de automóvel, 

podendo, assim, facilmente ser transportado para local desconhecido. 2. 

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDF; Rec 

2015.00.2.027254-5; Ac. 924.111; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Romulo 

de Araujo Mendes; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 133) Posto isto e, nos termos 

do artigo 300, § 2º, c/c artigo 301, caput, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino a busca e 

apreensão do veículo Camionete/Carro Fechada, marca/modelo I/Kia 

K2500 LD, placa NPL 7379, ano 2009/2009, Renavam 00166480959, 

chassi KNCSEO13297367, e a sua entrega ao autor. Defiro, ainda, a 

restrição do bem via Renajud, a qual já foi realizada nesta data. Nomeio o 

autor Solemar Amaral Favretto como fiel depositário, devendo o mesmo 

assinar o respectivo termo, devendo o bem permanecer à disposição 

deste Juízo até o julgamento final. Com advento do CPC/2015 ficou 

determinado pelo art. 334, § 1º que as audiências de conciliação deverão 

ser realizadas por conciliador ou mediador. A par disso, em atenção ao 

Ofício n.º 315/2016 – CCMC, designo o dia 03 de julho de 2018 

(03/07/2018) às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

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

intime-se o réu para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de 

conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial 

se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 06 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004768-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V A DE SOUZA TRANSPORTES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGAGNAN E MARTINS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES MARTINS OAB - SP393624 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual, 

com pedidos de danos materiais, morais com pedido de antecipação de 

tutela de busca e apreensão com liminar, movida por V A de Souza 

Transportes - ME em desfavor de Regagnan e Martins Ltda - ME, já 

qualificados nos autos. As partes se compuseram através da Central de 

Conciliação, apresentando acordo para pagamento na forma parcelada, 

em 04 parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, conforme 

termo de ID 12508248. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

As partes estão devidamente representadas e seus advogados têm 

poderes para transigir, conforme procuração de ID. 4902250 e carta 

preposição de ID 9356928. Verifica-se que com o parcelamento proposto 

no acordo, o prazo final para cumprimento da obrigação ocorrerá em julho 

de 2018. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo por sentença o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do 

NCPC. Honorários na forma pactuada. Custas processuais remanescentes 

indevidas, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

abril de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juiz(a) de 

Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 704828 Nr: 39512-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANAI FERREIRA POMPILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, requerendo o 

que lhe é de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1169157 Nr: 39769-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RIBEIRO DE SOUZA, VICENTE BATISTA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24.033/MT, BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar acerca da Carta Precatória, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 945542 Nr: 57755-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLIVAN SANTOS DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794487 Nr: 803-23.2013.811.0041

 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: MARCO AURELIO BENEDICTO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594/SP, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 898360 Nr: 28611-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS FERREIRA DOS SANTOS, ANDRE LINTZMAIA 

DOS SANTOS, LAYZI LINTZMAIA DOS SANTOS VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923086 Nr: 45281-82.2014.811.0041

 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: KATIA DAMASCENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO OLIVEIRA DA ROSA, SUZY 

ADRIANA MARTINS, MARLEY MENDES ARAÚJO, SILBENE GUERRA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814

 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 manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859591 Nr: 1421-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMARA MENINO BASTOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205, PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - 

OAB:102546/SP

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação 

Adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859588 Nr: 1418-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MIRANDA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA 

FREITAS - OAB:102546/SP

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do §1º do art. 1.010 do Código de Processo Civil e do Provimento 

nº 56/2007 - CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Requerida 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação 

Adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 881793 Nr: 17871-49.2014.811.0041

 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: FLÁVIA SALEM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Face a interposição de Recurso, em conformidade aos termos do §1º do 

art. 1.010 do Código de Processo Civil e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do advogado das partes para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao Recurso de Apelação , no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 780358 Nr: 33895-26.2012.811.0041

 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: DEYKSO DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, GLAUCO GOMES MADUREIRA - 

OAB:188.483 SP, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, VALDINEIDE 

OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Certifico que o DETRAN cumpriu com o determinado na decisão conforme 

resposta do oficio de fls. 210/211, assim remeto os autos ao arquivo.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1041738 Nr: 42422-59.2015.811.0041

 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: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DUTRA VARGAS - 

OAB:30.802-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLY LAURA FERREIRA 

DO CARMO COSTA - OAB:24034/O, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - OAB:17652/MT, 

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11.350

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo de 

cinco dias, retirar o ofício expedido à Receita Federal, e providenciar o que 

for necessário, trazendo aos autos uma via protocolizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347812 Nr: 18096-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE DE MOMI BRUSTOLIN, J. B., MARIA NEIDE 

DE MOMI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA, 

COBRASEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT, JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - 

OAB:22011/0, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/B

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para retirar a certidão 

requerida e providenciar o que for necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 374396 Nr: 10574-64.2009.811.0041

 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: CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, 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 requerida 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.: 1050783 Nr: 46830-93.2015.811.0041

 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: EDVAL JOSE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066646 Nr: 53970-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, 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 requerida 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.: 1031343 Nr: 37405-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:23.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente 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.: 915037 Nr: 40183-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINE DE MATOS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração interpostos pelo requerido no prazo de cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1116281 Nr: 17139-97.2016.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

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

promovo a intimação da parte Autora para manifestar acerca dos 

embargos de declaração interpostos pelo requerido no prazo de cinco 

dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 920835 Nr: 43958-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CAITANO DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca da data da perícia designada para o dia 22 de maio de 

2018, às 08:30h no endereço situado na Av. Bosque da Saúde, nº 888, 

sala 33, Edificio Saúde, Bairro Bosque da Saúde-Cuiabá-MT, munido de 

documentos pessoais e exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062340 Nr: 52071-48.2015.811.0041

 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: REINALDO MARQUES EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:17992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerido, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 911908 Nr: 38127-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXI GÁS DISTRIBUIDORA DE GLP COMÉRCIO E 

PREST. SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR FARIA DE MELO 

- OAB:OAB/MT 6.474, JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - 

OAB:3933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1016455-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

frederico azevedo e silva (EXECUTADO)

ANACRETA LOPES VITORASSO (EXECUTADO)

CALEB LOPES VITORASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão negativa do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020416-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NORBERTO PEREIRA DE ANDRADE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE ZAPATERO OAB - SP152900 (ADVOGADO)

BARBARA DE LIMA ROSSONI OAB - SP374719 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LEITE RIBEIRO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019658-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOBETT INDUSTRIA METALICA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOGICA ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT0011652A 

(ADVOGADO)

 

EMBARGOS MONITÓRIOS PJE nº. 1019658-28.2016.8.11.0041 VISTOS, 

Cuida-se de EMBARGOS MONITÓRIOS interposto por LÓGICA 

ENGENHARIA LTDA, alegando em síntese que fizeram acordo verbal em 

meados do ano de 2015 para pagamento do saldo residual de R$ 

96.000,00 (noventa e seis mil reais), em parcelas mensais de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), totalizando a importância paga o valor de R$ 20.667,32 

(vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e dois reais), 

reconhecendo como devido tão somente o valor de R$ 75.332,68 (setenta 

e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos). Ao 

final, requer o reconhecimento do excesso de execução, com a aplicação 

das penalidades previstas no artigo 940 do Código Civil e por 

consequência a condenação da parte Embargada ao pagamento da 

repetição do indébito. A parte Embargada apresentou impugnação (id.n. 

8855692), defendendo a legalidade das cobranças, esclarecendo que a 

origem da dívida objeto destes autos refere-se a um saldo remanescente 

de uma dívida no valor de R$ 223.000,00 que gerou a nota fiscal n. 

000.050.150 e outra no valor de R$ 51.737,00, que deveria ter sido pago 

em 03 parcelas nos meses de março, abril e maio de 2015. Enfatiza que o 

saldo remanescente no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) 

está representado pelos cheques que emitidos pela Embargante e que 

estão em sua posse e os comprovantes de pagamentos por ela juntados 

tem como emitente uma empresa distinta e não poderiam ser reconhecidos 

como forma de liquidar o débito. Impugnou ainda o cálculo realizado pelo 

Embargante sob o argumento que a somatória dos comprovantes de 

transferências juntados aos autos totalizam apenas o valor de R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais), requerendo por isso a condenação daquela 

nas penas de litigância de má-fé por tentar induzir o juízo a erro. Vieram 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de Ação Monitória 

embasada em cheques devolvidos sem provisão de fundos, sacados 

contra a Caixa Econômica Federal, Agência 1681, conta corrente nº 

03002481-4, sendo o de nº 000139 no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis 

mil e quinhentos reais) e pré datado para o dia 11/12/2015 e os demais 

cheques de nº 900031, 900032 e 900033, esses nos valores de R$ 

26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) cada, pré datados para os 

dias 15/12/2015, 25/12/2015 e 15/01/2016, respectivamente, de emissão 

da parte Embargante. A Embargante não nega o crédito do Autor, todavia, 

defende que efetuou o pagamento parcial da obrigação, mediante 

transferência bancária para conta corrente da empresa Embargada, 

todavia, não tece uma linha sequer sobre o fato dos comprovantes terem 

sido emitidos por uma empresa que não faz parte da lide. Destarte, embora 

a parte Embargada tenha esclarecido essa controversa, trazendo a lume a 

informação de que são empresas constituídas pelos mesmos sócios, 

também assiste razão à credora quanto à imprestabilidade de tais 

documentos a fim de comprovar a liquidação do débito. A par disso, 

entendo que a escusa pretendida pelo Embargante a fim de eximir-se da 

dívida confessada não se sustenta frente ao contexto probatório e pelas 

demais peculiaridades retro mencionadas. Calha mencionar, a propósito, 

que aquele que paga, consoante estabelecem os artigos 319 e 320 do 

código Civil, tem direito de obter a declaração escrita do pagamento, 

podendo retê-lo na hipótese de recusa, o que permite concluir que 

somente a prova escrita, ainda que não atenda aos requisitos específicos 

do mencionado artigo 320 poderia ser considerada como prova do 

pagamento. No tocante ao pedido de condenação do Embargante nas 

penas de litigância de má-fé, não vislumbro que o erro na somatória dos 

documentos de transferência bancária tenham sido proposital de modo a 

induzir este juízo a erro, razão pela qual fica afastado a condenação 

nesse ponto. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 700 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS e por 

consequência DECLARO CONSTITUÍDO de pleno direito, em titulo 

executivo, o crédito do Autor AÇOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E 

COMÉRCIO LTDA em desfavor de LÓGICA ENGENHARIA LTDA, no valor 

de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC) ambos a partir do vencimento de cada 

título, até a data do efetivo pagamento. CONVERTO O MANDADO INICIAL 

EM MANDADO EXECUTIVO JUDICIAL, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC. Condeno a parte 

Requerida/Embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito de acordo 

com o presente julgado. Proceda-se a retificação no registro e autuação 

deste feito, para fazer constar o nome da AÇÃO COMO EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL, efetive-se as demais alterações na distribuição e no 

Sistema Apolo, de modo, que passe a figurar o Requerente como 

Exequente e a parte Requerida como Executada. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1034729-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLANSWAGZAN DO CARMO PRATA SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012243-57.2017.8.11.0041

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:

MARIALVA ALMEIDA NUNES (EXECUTADO)

RESTAURANTE MAROLLO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017105-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE SOUZA MENDES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013332-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016097-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023064-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALVES MARTINIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEONEL BUTINHONI (EXECUTADO)

NEIDE APARECIDA POLETTINI (EXECUTADO)

DIEGO LEONEL POLETTINI BUTINHONI (EXECUTADO)

 

Certifico que, até a presente data, nao houve qualquer manifestação dos 

executados no feito, desta forma, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo legal,promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004836-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRA FERNANDES BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0018458A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETUSA DE CARVALHO ASFURI (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006380-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE THAIS VIEIRA DE SOUZA AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Intimação parte autora para no prazo legal, promover o regular andamento 

ao feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372292 Nr: 8831-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344565 Nr: 14713-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, LIG TELECOM - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 Código – 344565

VISTOS,

Intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do petitório de fls. 306/333.

Após manifestação, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 04 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 361256 Nr: 31213-40.2008.811.0041

 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: DOMINGOS BENEDITO DA RESSURREIÇÃO

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

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

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

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

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCOS 

VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B

 Código - 361256

VISTOS,

Inexistindo controversa entre as partes quanto à satisfação da obrigação 

posta sub judice, conforme petitório de fl. 467, nos termos do artigo 924, II 

e 925, do NCPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do NCPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128071 Nr: 22184-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
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SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 1128071.

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 193/194 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 180/183 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 183 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 194.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141205 Nr: 27919-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER NOVAES SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código – 1141205.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 131 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 124/128 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 dos valores depositados às fls. 125 e 127 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 131.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de Abril de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945914 Nr: 57948-03.2014.811.0041

 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: WDSS, EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código – 945914.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 83 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 76/81 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 80 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 83.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373015 Nr: 9371-67.2009.811.0041

 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: LEUZIMAR MACEDO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

233/239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082980 Nr: 2932-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSER PEREIRA LEITE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 ) Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 231/245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 212350 Nr: 159-47.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Dalbo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Vibel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTODIO - 

OAB:3727/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

296/305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905489 Nr: 33900-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDEVALDO BIRTCHE, IVANA CARNELÓS 

BIRTCHE, VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE, FLÁVIA DE MARTIN 

TELES BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 
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741/749.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1261664 Nr: 24960-21.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

 Código do Processo nº 1261664

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 938421, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral, alegando nulidade da citação por 

falta de comprovação nos autos da publicação do edital no DJE.

A certidão lavrada as folhas 09, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265913 Nr: 26330-35.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 Código do Processo nº 1265913

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 938421, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral.

A certidão lavrada as folhas 12, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1241553 Nr: 18573-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR BATISTA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Código do Processo nº 1241553

Vistos,

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto nos autos da Ação de 

Execução - Processo nº 1999/76 - código nº 11168, proposto por Adevair 

Batista Cabral, alegando em síntese que é legitimo proprietário do imóvel 

matricula nº 73.537, penhorado nos autos de execução, que tem como 

parte executada Cerâmica São Gonçalo Ltda.

A qualidade de terceiro em relação ao feito, encontra-se demonstrada no 

Contrato de Compra e Vendas do Imóvel em discussão, realizada em julho 

de 1994, há mais de 24 (vinte e quatro) anos, entre o embargante Adevair 

Batista Cabral e a executada Cerâmica São Gonçalo Ltda.

Assim, presente os pressupostos para o ajuizamento da ação, recebo os 

Embargos de Terceiro, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal (CPC, art. 674).

 Certifique-se a suspensão nos autos principais de execução Processo nº 

1999/76, código nº 11168.

A seguir, Cite-se a(s) parte(s) Embargada(s), para contestar os presentes 

embargos no prazo legal, consignando que não sendo a ação contestada, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

embargante, conforme preconiza o artigo 679 do CPC.

Intime-se a parte embargante.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107159 Nr: 13451-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA PINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 1107159

Vistos,

 Defiro o pedido formulado pela parte requerente as folhas 90/91, 

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 audiência conciliatória, cite-se a parte requerida, conforme já 

determinado nos autos as folhas 84.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391389 Nr: 26704-32.2009.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR REBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

SANTOS - OAB:10315, DAYANE SOUSA GOES - OAB:13.087/1, 

MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 391389

Vistos,

 Esta Ação de Obrigação de Fazer teve a sentença anulada na corte 

superior, conforme acórdão de folhas 92/94.

O requerente apresenta nos autos o endereço para citação da parte 

requerida.

Isto posto, anotem-se nos autos o endereço indicado as folhas 101, a 

seguir, 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 audiência conciliatória, cite-se a parte requerida, conforme já 

determinado nos autos as folhas 84.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136317 Nr: 25759-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURIAN DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EDUARDO HADDAD, CLEIDE 

ROSANGELA NAVAZELO DIAT, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1136317

Vistos,

Nesta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, a parte 

requerente teve a gratuidade indeferida na corte superior, vindo aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais.

 Estando o feito instruído com os documentos necessários, defiro o pedido 

formulado as folhas 91, para emenda do pedido inicial.

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)

 Intime-se a parte requerente.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140052 Nr: 27378-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAERCIO FAEDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1140052

Vistos,

 Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, interposta por Faeda 

Advogados Associados em desfavor do Banco do Brasil S/A, onde a 

parte o requerente vem aos autos comprovar o complemento do 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito.

A certidão lavrada às folhas 166, confirma a integralidade do recolhimento 

das custas.

No caso, o Dr. Rodrigo Mischiatti, vem aos autos (folhas 139/145), postular 

seu ingresso no processo na forma de Assistente Litisconsorcial, 

alegando que possui interesse jurídico na demanda, por se considerar 

legítimo titular do direito discutido, por ter sido sócio da sociedade 

advocatícia do polo ativo, a qual levava o seu nome, tanto que firmou o 

contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil. O pretenso 

Assistente, anexa aos autos, cópia do Protocolo de Cisão de Sociedade 

de Advogados onde ficou estipulado que os honorários advocatícios do 

Banco do Brasil seriam rateados na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada escritório.

Diante disso, determino que se intime a parte requerente para no prazo de 

15 dias, manifestar-se quanto ao pedido de Ingresso do Assistente 

Litisconsorcial, acima citado, conforme estipula o artigo 120 do CPC.

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação do requerente, 

voltem-me os autos concluso para novas deliberações e prosseguimento 

do feito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1273675 Nr: 28886-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON PANAZZOLO BALDASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTIZ AGENTE AUTÔNOMO DE 

INVESTIMENTO, FRANCIELE FERREIRA ALVES ROBERTO, MARCO 

AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, EDUARDO BELLINCANTA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1273675

Vistos,

O Código de Processo Civil em vigência, estabelece a necessidade de 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para fins de redirecionamento do processo executivo, tal procedimento 

encontra-se disposto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015.

Havendo o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica no 

curso do processo de conhecimento, cumprimento de sentença ou 

execução de título extrajudicial, será instaurado o incidente, com anotação 

no distribuidor (art. 134, § 1º).

Dessa forma, encaminho o presente feito à Secretaria, para que seja 

comunicado ao Distribuidor para as anotações quanto à instauração do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 124 de 417



presente incidente - § 1º do artigo 134, e apensado ao processo indicado 

no pedido.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127121 Nr: 21822-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASTELL TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME, FLAVIO 

TEODORO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1127121

Vistos,

Cuida-se de pedido Execução Provisória de Sentença interposta por 

Brastell Telecomunicações Ltda - ME e Outro, em desfavor de 14 Brasil 

Telecom Celular S/A, que o pedido inicial não atende os requisitos do artigo 

522, inciso II, do CPC (Lei13.105/15), e precisa ser adequado.

No caso, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso especial 

interposto pela recorrente/executada, conforme documentação acostada 

às folhas 161/164.

 Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) 

dias, trazer para os autos a certidão de interposição do Agravo em 

Recurso Especial, não dotado de efeito suspensivo.

A seguir voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137921 Nr: 26547-15.2016.811.0041

 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: OSVALDO REIS DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1137921

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido, requerendo a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais.

Estando o pedido instruído com os documentos necessário, defiro o 

pedido formulado as folhas 71/74, para emenda da inicial.

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.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085687 Nr: 4117-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIRES MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1085687

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda do pedido.

Estando os autos instruído com os documentos necessário, defiro o 

pedido formulado as folhas 26/28, para emenda da inicial.

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.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172829 Nr: 41225-35.2016.811.0041

 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: HAMILTON GONÇALVES ALCANTARA, ROSILMA DA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1172829

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança, onde a parte requerente vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito.

Estando o pedido instruído com os documentos necessário, defiro o 

pedido formulado pela parte requerente as folhas 5051, para emenda da 

inicial.

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Agendada a conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º).

 Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161507 Nr: 36575-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA DA SILVA BATISTA, ZILÁ DA SILVA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 1161507

Vistos,

 A parte requerente vem aos autos apresentar documento atestando que 

na data da audiência, encontrava-se em tratamento de saúde, requerendo 

a designação de nova data para realização da conciliação.

Estando o pedido da requerente instruído com o documento probatório 

necessário - atestado médico, acolho a justificativa apresentada para 

deferir o pedido da requerente formulado as folhas 40/41.

Isto posto, 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 audiência conciliatória, intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1288694 Nr: 4531-96.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILENE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CUNHA FERRARI - 

OAB:OAB/SP. 360.118, HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - 

OAB:157.407-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1288694

Vistos,

Nesta Ação de Embargos a Execução as custas de distribuição deixaram 

de ser recolhidas, conforme relata a certidão lavrada as folhas 21.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o art. 321 do CPC, intime-se a 

parte embargante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

comprovando nos autos o recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito (art. 290 do 

CPC).

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 212350 Nr: 159-47.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Dalbo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compensados Vibel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTODIO - 

OAB:3727/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, SANDRA PROFETA CARDOSO BARRETO - 

OAB:5649-MT

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 296/305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1064559 Nr: 52988-67.2015.811.0041

 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: ROSINEI VIEIRA PEIXOTO DE MELLO

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:6748/MT

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

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

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

315/331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 910919 Nr: 37436-96.2014.811.0041

 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: FRANCELINA EXPEDITA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 742354 Nr: 39239-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - 

OAB:14.213/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126952 Nr: 21727-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 122/128 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171903 Nr: 40947-34.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA E BOMBEIRO 

MILITAR DO ESTADO DE MT, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15.978/MT, TENARESSA 

APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Processo Código nº 1171903

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, 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, 05 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941033 Nr: 55173-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 183/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 33022-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, HUMBERTO 

RAYMUNDO NICODEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 221727 Nr: 29825-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVEIRA, ALZIRA 

FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322001 Nr: 23547-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:0639/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398353 Nr: 31679-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & MIRANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VENSON - 

OAB:27560, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128341, ROSITA M. E. SCHROEDER - OAB:4.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 705585 Nr: 40151-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI ALVES VITURINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO PEDROSO - 

OAB:10220-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777073 Nr: 30412-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GRANADO MARTINS, ISABEL CRISTINA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermogenio Alves da Conceição Filho, 

MARÍLIA SILVA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777530 Nr: 30897-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PRIMEIRA INFÂNCIA LTDA, ANTONIO 

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14-035, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107287 Nr: 13492-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA., LO RUAMA SOARES FEDERIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707048 Nr: 837-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAMPIOLO

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 707048

VISTOS,

A parte Embargante MAURICIO CAMPIOLO interpusera as fls. 456/462, 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à decisão de fl.454/455, alegando em 

síntese erro material na contagem dos dias multa compreendido entre os 

dias 22/06/2015 até a data de 03/06/2016, os quais totalizariam 357 dias e 

não 328 como constou na referida decisão.

 Instada a manifestar, a parte Embargada deixou transcorrer in albis o 

prazo.

DECIDO.

Da análise dos argumentos declinados pela parte Embargante, verifico que 

lhe assiste razão quanto ao erro material na contagem dos dias de 

descumprimento da decisão que fixou multa cominatória para obrigação de 

fazer pela parte Embargada/Executada.

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Exequente para 

RECONHECER a ocorrência de ERRO MATERIAL no dispositivo da decisão 

de fls. 455, no que tange ao numero de dias de descumprimento da 

obrigação de fazer para qual foi arbitrada multa cominatória, consolidando, 

portanto, 357 (trezentos e cinquenta e sete dias), equivalente a R$ 

178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais).

 Esta decisão deve ser considerada como parte integrante da sentença, 

persistindo no mais, tal como está lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 711133 Nr: 4152-05.2011.811.0041

 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: JAMEL YASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CAPOROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, LILIANE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088/MT, MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 711133

VISTOS,

 JAMEL YASSIN interpôs as fls. 890/907, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

decisão de fls. 888/889, alegando a ocorrência de omissão, no tocante a 

possibilidade de ser ressarcido do pagamento das despesas para a 

realização da venda dos imóveis em hasta pública, além da comissão do 

leiloeiro, em razão da Portaria n.005/2016-DF que regulamenta a matéria 

impor tal ônus ao arrematante. Apontou ainda omissão quanto a incidência 

do percentual a ser pago a título de comissão do leiloeiro, na medida em 

que a arrematação seria efetivada apenas sobre fração ideal do imóvel, já 

que os outros 50% já integram seu patrimônio. Suscitou ainda dúvida 

quanto a necessidade de cadastramento como arrematante nos termos da 

Portaria, para o caso de exercício do direito de preferencia na aquisição 

da fração ideal.

A parte Embargada apresentou manifestação as fls. 909/911, pugnando 

pela rejeição dos presentes embargos.

 É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

A questão submetida a apreciação diz respeito na verdade a omissões 

inerentes à Portaria que regulamenta as disposições complementares 

sobre o procedimento da alienação prevista nos artigos 879 e seguintes.

 Destarte, em se tratando de disposições complementares, os demais 

procedimentos estão previsto no código de ritos, como por exemplo, 

quanto a responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro, a qual 

encontra-se expressamente estipulada no Código de Processo Civil, artigo 

884, parágrafo único, sendo tal ônus imputado ao Arremantante, 

merecendo registro que a condição de coproprietário do imóvel submetido 
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à venda não lhe retira tal condição, devendo, portanto, efetuar o 

respectivo pagamento caso venha arrematar o bem.

Por sua vez, rememore-se que para as partes poderem exercer o direito 

de preferência deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 

1.322 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem 

adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o 

apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o 

condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa 

benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa 

comum e participam todos do condomínio em partes iguais, realizar-se-á 

licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que 

ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a 

fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, 

preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.

A interpretação desse artigo deve ser feita em consonância com a regra 

prevista no artigo 504 do código Civil, segundo o qual não pode um 

condômino de coisa indivisível vender a sua parte a estranhos se o outro 

consorte a quiser, tanto por tanto.

Portanto, no caso dos autos, em se tratando de bem indivisível e pelo fato 

de ambos condôminos terem manifestado interesse na adjudicação da 

fração ideal do outro, é que o bem será realizada a alienação do bem na 

sua integralidade.

 De tal sorte, o trabalho do leiloeiro consiste na submissão à hasta pública 

do imóvel como um todo, observando o regramento legal, qual seja: 

primeiramente à terceiros para que estes ofereçam o lance, sendo que 

antes de perfectibilizar a arrematação a esse terceiro, será oportunizado 

aos condôminos a aquisição em igual condição à proposta oferecida pelo 

“estranho”, ou seja, o oferecimento dos lances sobre o valor integral do 

imóvel e não apenas sobre os 50% (cinquenta por cento) do outro.

A par disso, entendo descabida a pretensão do Embargante para 

incidência da comissão do leiloeiro somente sobre 50% (cinquenta por 

cento) do valor do imóvel.

 Finalmente, com relação ao esclarecimento sobre a necessidade ou não 

do cadastramento como arremantante nos termos da Portaria n. 

005/2016-DF, entendo que a questão deve ser dirimida junto à Diretoria do 

Foro, nos termos do artigo 27 daquela normatização (fl.907).

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto as 

fls.889/895.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844791 Nr: 48587-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO MARCOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO MOTTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO BERTUOL DE 

MOURA - OAB:23055/RS, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604, SABRINA COLUSSI SOUZA - OAB:60566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956/MT

 Código do Processo nº 844791

Vistos,

 PROCESSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO – CERTIFIQUE 

com URGÊNCIA o decurso do prazo de intimação do executado 

determinada as folhas 557.

 A seguir, não havendo como saber se ocorreu o pagamento do saldo 

remanescente, intime-se a parte exequente para em 05 dias, manifestar 

seu interesse no prosseguimento deste feito, sob pena preclusão, e 

consequente extinção do feito por satisfação da dívida.

Ficando consignado que em caso de prosseguimento, deverá o exequente 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do remanescente, incluído da 

multa de 10%, e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do remanescente, conforme estipula o § 1º do artigo 523, do 

CPC, em razão do executado ter deixado de pagar espontaneamente a 

obrigação oriunda do título judicial.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 122567 Nr: 10372-97.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, PRISCILA GHILARDI 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, Priscila Ghilardi Borges - OAB:7120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT, HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373/MT

 Processo Código nº 122567

Vistos,

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, que a parte CREDORA não 

localizou bens penhoráveis em nome do executado, vindo requerer a 

suspensão do processo.

Defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 264, e nos termos do 

que dispõe o artigo 921, § 1º e § 2º do CPC, SUSPENDO a presente 

EXECUÇÃO e o PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo prazo de 

01 (um) ano, devendo o processo AGUARDAR em escaninho próprio o 

transcurso do prazo.

Ficando desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e 

não havendo qualquer manifestação, a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte Exequente 

pessoalmente (via postal com AR), e na pessoa do seu advogado (via 

DJE), para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis.

Consigne ainda na intimação que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado 

e os autos serão extintos, com expedição da Certidão de Crédito, nos 

termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.

Intime a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Código do Processo nº 821559

Vistos,

A parte executada interpôs nos autos Embargos de Declaração, alegando 

erro no despacho de folhas 712, em razão da conexão existente entre o 

presente feito e a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais código 360211, com recurso de apelação 

recebido com efeito suspensivo.
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Pois bem, em que pese à insurgência declinada pelo as folhas 713/717, 

não assiste razão ao embargante/executado, primeiro que os autos acima 

mencionados apenas foram julgados simultaneamente, sendo a sentença 

prolatada neste feito, diversa da sentença prolatada na ação Declaratória 

acima mencionada.

Porquanto, a sentença executada não sofreu recurso, estando transitada 

em julgado, conforme teor da certidão lavrada as folhas 701, assim, não 

há que se falar em erro daquela decisão.

A única falha detectada no presente feito consiste em não ter sido 

trasladado para estes autos, a cópia da sentença da ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais código 360211, 

conforme foi ordenado naqueles autos, o que determino que seja cumprido 

imediatamente.

Ante ao exposto, não se enquadrando a alegação da 

embargante/executada em nenhum dos permissivos estipulados no artigo 

1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração interpostos as folhas 

713/717, contra a despacho de folhas 712.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de cinco dias, manifestar-se 

quanto a impugnação apresentada as folhas 760/763.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para decisão.

P. R. I. Cumpra-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 275388 Nr: 4510-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA OLIVEIRA PINTO, MARIA OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

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

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746006 Nr: 43187-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA CORREA DE AMORIM CAFÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E 

CITOLOGIA DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474/MT, LEONARDO REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 Código – 746006

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 224/225 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353363 Nr: 23705-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DROGARIA LTDA - EPP, ALTIERES 

LEMES MADRUGA, WEISLEY SOUZA MADRUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Certifico o decurso de prazo para a requerente manifestar acerca da 

intimação de fls. 144, bem como, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 854207 Nr: 56809-50.2013.811.0041

 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: SÉRGIO SANTOS FERNANDEZ, KHESIA ADRIANA 

CAMARGO THIMMIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO SOFISTICATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMPOS 

THIMMIG - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT

 Código – 854207

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado à fl. 

193 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerente, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 05 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 458788 Nr: 28589-47.2010.811.0041

 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: DALVA OPPELT CAMPONOGARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida ITAU SEGUROS S/A pagar a Requerente, DALVA OPPELT 

CAMPONOGARA, a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/07/2004 (Súmula 580 

do STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do Novo CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de 

Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003705-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELI DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007250-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007250-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 

ANTONIA DE DEUS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c 

Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Benedita Antonia de Deus em desfavor de 

Banco Pan S.A, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que no 

ano de 2015 deparou com descontos na pensão que recebe decorrente 

de empréstimo consignado que nunca firmou. Diz que, diante da situação, 

buscou informação junto a requerida, ocasião em que foi disponibilizado 

cópia de contratos supostamente assinados por ela. Aduz que 

desconhece as assinaturas presentes no contrato, uma vez que é 

analfabeta. Assevera que ajuizou ação perante a 4º Vara Cível da Capital 

discutindo a presente situação, todavia a ação foi extinta sem resolução 

do mérito, uma vez que não foi apresentada instrumento público do 

mandato. Sustenta que novos descontos foram perpetrados pela parte ré. 

Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de proceder com os descontos à título de empréstimo 

consignado até o final final da demanda. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta evidenciado nos 

autos os descontos perpetrados pela requerida (Id nº 12356045), o que 

dá suporte à alegação da parte autora. Ademais, há nos autos ofício 

emitido pela Politec no qual há a informação de que a parte autora é não 

alfabetizada (Id nº 12356044), todavia nos contratos constantes nos 

autos é possível notar a existência de assinatura, fato que corrobora a 

versão da parte autora acerca do desconhecimento acerca da relação 

jurídica firmada. O desconto em folha de pagamento de valores relativos a 

empréstimo não contratado pela parte autora, sem sombra de dúvida, é 

prática ilegal que causa transtornos de ordem financeira na vida do 

consumidor. À propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça Mato Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO 

NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Se a Instituição Financeira 

não juntou aos autos documento que comprova a celebração do contrato 

de empréstimo e a autorização expressa para consignação das parcelas 

em folha de pagamento de seus cliente, afigura-se indevida a retenção e 

deve ser considerado inexistente o débito.A cobrança de valor 

proveniente de contrato, que não foi pactuado pela parte, causa 

constrangimento à vítima, com danos morais que devem ser reparados, 

principalmente porque se trata de desconto em indevido de benefício de 

natureza alimentar, meio de subsistência do indivíduo. É cediço que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção 

ao grau de culpa do ofensor, extensão do dano, capacidade econômica 

das partes, bem como a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o 

causador da prática de ato idêntico.A repetição do indébito prevista no art. 

42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a 

má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples.”(Ap 98092/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso os 

descontos persistam, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que será privada de parte do seu benefício previdenciário. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com o retorno regular do 

desconto das parcelas do empréstimo consignado. Por outro lado, entendo 

que, no caso concreto, o pleito de devolução integral dos valores já 

descontados necessita de dilação probatória, não cabendo sua análise em 

sede de juízo perfunctório. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SE ABSTENHA de realizar descontos à titulo 

de empréstimo consignado na folha de pagamento de pensionista da parte 

autora, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 12356050, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de Junho 

de 2018, às 12h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 

de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007893-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007893-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AILTON 

ALVES PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 
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por Ailton Alves Pereira em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados no auto. Alega o requerente que foi surpreendido com a 

inscrição dos seus dados no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 20.981,18 (vinte mil novecentos e oitenta e um reais e 

dezoito centavos) apontado pela requerida. Assevera que a negativação 

é indevida, uma vez que desconhece a origem do débito. Aduz, ainda, que 

tampouco foi notificado previamente acerca da possível negativação. Com 

o escopo de suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a negativação 

efetuada no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

12451364, pág.3), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

inclusão dos dados da requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto 

isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a 

exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestado pela 

declaração constante no Id nº 12451392, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 2018, 

às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Abril de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

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 

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. 
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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

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004587-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LACERDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Rosa Lina de Assis em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 
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consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

9613703, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1029845-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEMES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Rosa Lina de Assis em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

9613703, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004727-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMAC - BOMBAS NAUTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT0004717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIZA MARIA COELHO CAVALCANTE (RÉU)

WELLINGTON DE SOUSA BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004727-49.2018.8.11.0041 AUTOR: MAXIMAC - 

BOMBAS NAUTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RÉU: 

WELLINGTON DE SOUSA BRITO, ALDAIZA MARIA COELHO 

CAVALCANTE W Vistos em Correição. Tendo em vista que a procuração 

acostada nos autos não está com assinatura do outorgante legível (Id. nº 

11956966, pág. 11), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularize sua representação processual, juntando 

procuração devidamente assinada e acostando fotocópia dos documentos 

pessoais do sócio subscritor, sob pena de extinção, nos termos do art. 

76, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1033321-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. C. L. -. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos em Correição. Trata-se de Liquidação de Sentença 

ajuizada por Rosa Lina de Assis em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), ambos qualificado nos autos, em decorrência da sentença 

coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 
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medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

9613703, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034192-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Rodrigo Brandão Correa (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034192-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JAYANE 

LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA, RODRIGO BRANDÃO CORREA 

REQUERIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA AT Vistos 

em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Rodrigo Brandão Correa e Jayane Ledna 

Almeida de Oliveira em desfavor de Hospital e Maternidade São Mateus 

Ltda, todos qualificados nos autos. Sustentam os autores que são 

advogados regularmente inscritos na ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional do Estado de Mato Grosso. Mencionam que a segunda 

requerente trabalha no escritório de advocacia do primeiro requerente. 

Aduz que a segunda requerente, munida de toda documentação e com o 

substabelecimento, dirigiu-se a sede da ré, aos 18.09.2017, a fim de retirar 

cópias dos prontuários médicos da cliente Carmelinda Lúcia de Camargo 

decorrente do acidente sofrido aos 19.05.2017, com o objetivo de instruir 

processo administrativo securitário e processo judicial. Sustenta que para 

sua surpresa, foi impedida de obter os supracitados documentos, uma vez 

que o requerido alegou que o mandato não estaria em conformidade com 

as regras internas, afirmando, verbalmente, acerca da necessidade da 

procuração ter firma reconhecida. Por entender que tal exigência é ilegal, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida aceite a 

procuração sem firma reconhecida e respeite os poderes nela 

outorgados. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência contido na exordial 

comporta deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, 

constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto 

porque, no caso dos autos, a procuração constante no Id nº 12343319, 

demonstram os poderes outorgados por Carmelinda Lucia Camargo, 

notadamente a representação para requerer prontuários médicos. E, nos 

termos do art. 5º do Estatuto da Advocacia, o advogado postula em juízo 

ou fora dele fazendo prova do mandado, não havendo previsão sobre a 

necessidade de firma reconhecida. Ademais, é cediço, ainda, que é 

assegurado ao paciente ou a seu representante legal o acesso a 

prontuários médicos, nos termos dos arts. 88 e 89 do Conselho Federal de 

Medicina, in verbis: “É vedado ao médico: Art. 88. Negar, ao paciente, 

acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, 

bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, 

salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Art. 

89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, 

por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua 

própria defesa.” Outrossim, o direito do acesso à cópia do prontuário 

médico está garantido, ainda, pelo Código de Defesa do Consumidor, uma 

vez que o art. 72, dispõe que o prestador de serviço que “impedir ou 

dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem 

em cadastros, banco de dados, fichas e registros” está sujeito a uma 

pena de seis meses a um ano de detenção ou multa. Portanto, entendo 

evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que caso não seja disponibilizado o acesso aos documentos a parte 

autora estará sendo privada de exercer seu ofício e tutelar pelos 

interesse da sua cliente. 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 a tutela antecipada visa apenas o 

acesso a documentos . Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar reclamada, o que faço 

para determinar à requerida que reconheça os poderes outorgados aos 

autores por Carmelinda Lúcia de Camargo na procuração ad judicia sem 

firma reconhecida. Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte Requerida, FIXO multa no valor de R$ 5.000,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, 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. 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 26 de Junho de 2018, às 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 
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alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Abril 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008651-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANISE CRISTINA SOUTO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018/O (ADVOGADO)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008651-68.2018.8.11.0041 AUTOR: IVANISE 

CRISTINA SOUTO LOPES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ivanise Cristina Souto Lopes, em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. Alega a requerente que é consumidora dos 

serviços da requerida através da unidade consumidora nº 6/255186-9. 

Assevera que em fevereiro de 2018, foi surpreendida com a fatura no 

valor de R$ 1.354,35 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

cinco centavos). Menciona que, ao entrar em contato com a requerida sob 

o protocolo n.º 47554121, foi informada que a fatura estava correta e que 

poderia realizar o parcelamento do valor. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, bem como de inserir seus dados no 

cadastro restritivo de crédito até o julgamento da presente demanda. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que a fatura com 

vencimento em fevereiro de 2018 no valor de R$ 1.354,35 (mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), se destoa das faturas 

anteriores, conforme análise das demais faturas acostadas no Id nº 

12528035. Ademais, em que pese constar na fatura questionada o 

parcelamento de débitos (Id nº 12528035, pág.1), examinando as faturas 

anteriores, mesmo com a cobrança do valor do parcelamento as faturas 

possuíam valores menores. Portanto, entendo presente a probabilidade do 

direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja 

deferida, a parte requerente, em razão de possível negativação, sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

seus créditos e formalizar transações comerciais, além da possibilidade 

de ser privada da utilização de um serviço público essencial. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

inscrição dos dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, bem 

como com a regular suspensão do fornecimento de energia. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento 

de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 6/255186-9, bem como 

de inserir os dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, 

no que se refere especificamente ao débito discutidos nestes autos 

(fevereiro/2018) e até decisão final da causa. CONDICIONO o cumprimento 

da tutela de urgência ao depósito judicial do valor que a parte autora 

entende devido da fatura questionada (fevereiro/2018), observando-se, 

para tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao 

período contestado (meses 01/2018 e 12 e 11/2017). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da concessionária demandada, 

FIXO multa por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), 

sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 12528017, pág.2, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Junho 

de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Abril 

de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 25/05/2018 às 

09:45h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINO NUNES 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)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021376-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MASTRANGELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar sobre a certidão do(a) Oficial de Justiça constante no 

id.12221863, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003897-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL DA CONCEICAO MOFATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031806-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031806-37.2017.8.11.0041 AUTOR: EDER JOSE DOS 

SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. Nº 10273465, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de maio 

de 2018, às 09h45min, 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). 

Por fim, com fulcro no art. 538, inciso III, da CNGC-Foro Judicial, CONCEDO 

a tramitação prioritária do feito, haja vista que os documentos acostados 

no Id. nº 10273480 apontam a ocorrência da fratura na clavícula 

esquerda, em decorrência de acidente de trânsito, as quais acarretam 

debilidade profissional, ainda que temporária. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001252-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS (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)

 

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 25/05/2018 às 

10:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 960133 Nr: 4869-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCOS FRANCISCO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 413732 Nr: 2580-48.2010.811.0041

 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: EDSON ELTON ANGHINONI, JANETE PEREIRA SILVA 

ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI 

BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT, FLAVIA AZZI DE SOUZA - OAB:168-553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Gomes de Souza 

Junior - OAB:160189/SP, Carísia Baldioti Salles Vidal - 

OAB:132.450/SP, FLAVIA AZZI DE SOUZA - OAB:168-553, GABRIEL 

ALVES CURY - OAB:27.810

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões dos embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825223 Nr: 31235-25.2013.811.0041

 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: ALICE RIBEIRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

OAB:OAB/MT 11.660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955525 Nr: 2848-29.2015.811.0041

 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: LSF, GRICELIA SOARES DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente a dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da intimada pessoal da parte autora.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384127 Nr: 19577-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUBERLAN GIL DE ALMEIDA, LUCIA MARIA 

DE JESUS, LUCIA MARIA DE JESUS, SDJA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

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

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE 

MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

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

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

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

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 173/182), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, 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.

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.

Cuiabá-MT, 27 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091689 Nr: 6894-27.2016.811.0041

 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: LINDÁRIO RODRIGUES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio Requerimento Administrativo 

da Indenização pleiteado.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856585 Nr: 58879-40.2013.811.0041

 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: HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre os documentos juntados às fls. 105/130.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124082 Nr: 20472-57.2016.811.0041

 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: NELSON TEIXEIRA BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 
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SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio Requerimento Administrativo 

da Indenização pleiteado.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135631 Nr: 25359-84.2016.811.0041

 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: ARILSON ALVES VITALINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do 

Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese 

não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.A preliminar de inépcia da inicial (ausência de 

pedido específico quanto ao valor de eventual indenização), deve ser 

afastada, em razão do quantum indenizatório, que será conhecido 

somente com a realização da perícia médica.Da mesma forma, a preliminar 

de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018174 Nr: 31018-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.Afasto a preliminar (das assinaturas divergentes), haja vista que 

foi regularizado, com a juntada da nova procuração e declaração de 

hipossuficiência, com firma reconhecida fls. 107/108.Da mesma forma, 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida (fls. 111). Por fim, Afasto a preliminar de inépcia 

da inicial (ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação), 

uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, são 

suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido.Saneado 

o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V).E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC).Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162641 Nr: 37019-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYSON NEVES DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados, verifica-se que a assinatura 

constante na procuração, é nitidamente divergente da lançada no 

documento pessoal (fl. 16).

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a sua representação, com a juntada de nova procuração 

particular com firma reconhecida ou com assinatura correspondente à dos 

documentos pessoais, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em igual prazo acima, intime-se o requerente para comparecer neste 

cartório para colher a sua respectiva assinatura para confronto posterior.

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar cópia de seu documento de identificação legível, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875938 Nr: 14054-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a perita nomeada às fls. 314/315, para complementar o laudo 

pericial, discriminando individualmente o grau de cada membro lesionado.

 Após, intime-se as partes por meio de seu advogado constituído nos 

autos, via Diário da Justiça, para manifestar sobre a complementação do 

laudo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 744500 Nr: 41540-39.2011.811.0041

 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: SDSG, MAURICIO DOS SANTOS GAMA, VIVIANE 

REGINA SOUZA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL MASTER 

JÚNIOR COLÉGIO MASTER JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 247/251, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 823042 Nr: 29169-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE DA CONCEICAO GONCALVES, 

JUCYARA MOURA TEIXEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

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

- OAB:10133/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - 

OAB:OAB/MT -1887, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

No tocante ao pedido de juntada de documentos forumulados pela parte 

autora (fls. 474/476), DEFIRO-O, determinando seja intimada a parte 

requerida para acostar fotocópia dos mesmos nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Outrossim, DEFIRO o pedido de fls. 492/493.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1290796 Nr: 5163-25.2018.811.0041

 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: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE REGINA SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que o processo nº 41540-39.2011.811.0041, Código 

744500, foi sentenciado antes da distribuição da presente demanda, 

REMETAM-SE estes autos para livre distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873924 Nr: 12573-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR JOSE DA CRUZ, FERNANDA ALICE CEZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA LOPES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MARTINS SILVA DO 

AMARAL - OAB:29269/GO, MARIANA SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 18.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

FÁBIO MATHEUS MARQUES - OAB:16520

 Vistos.

Considerando que restou informada, à fl. 427, a impossibilidade de 

vinculação dos depósitos judiciais de fls. 129/130, em razão dos mesmos 

terem sido efetuados na Caixa Econômica Federal, DEFIRO o pedido de fl. 

428/429.

EXPEÇA-SE alvará na sua forma física, observando-se o comando judicial 

contido na sentença de fl. 424.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018028 Nr: 30930-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIL FERREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 131/132/v), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, 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.

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.

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946635 Nr: 58409-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

OAB:8.814-A/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação (fls.158).

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito efetuado pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL conforme requerido às fls. 160. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 23 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084095 Nr: 3464-67.2016.811.0041

 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: ALINE FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/RJ-18.937, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, roberta menzato - OAB:281.173

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo o advogado da parte requerida a 

manifestar a cerca de fls. 350/352 e tambem do despacho de fls 348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108467 Nr: 14082-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MORAIS DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (14.02.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 

85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

02 de Abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081306 Nr: 2183-76.2016.811.0041

 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: WALDIMAR DA SILVA MATOS, WALDECY PEREIRA DE 

MATOS

 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 CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT promovida por Waldimar 

da Silva Matos rep. Por seu genitor Waldecy Pereira de Matos em desfavor 

da Seguradora Líder dos Consórcios - DPVAT, houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (fl. 51).

Chamo o feito à ordem, para tornar em efeito os atos praticados posterior 

a certificação do decurso de prazo da requerida, sobre o pedido de 

desistência da ação, proposta pelo requerente.

Assim, tendo em vista, que a parte requerida foi devidamente intimada 

para manifestar sobre o pedido de disistência e ficou inerte, tem-se 

portanto que houve a aceitação tácita.

Desde modo, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 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.

Expeça-se o competente alvará judicial, para devolução da quantia 

depositada a título de honorários periciais conforme requerido às fls. 

123/124 dos autos.

Cuiabá, 27 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092180 Nr: 7142-90.2016.811.0041

 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: PAULINA DE FIGUEIREDO SANTANA, LUCIANE 

FIGUEIREDO SANTANA, THOMÉ ANASTACIO SANTANA FILHO, LOUZANA 

FIGUEIREDO SANTANA, LUIZ FIGUEIREDO SANTANA, LUCINEIA 

FIGUEIREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Vistos em Correição,

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ingressou com o 

pedido administrativo junto à seguradora, conforme fl. 75.

Sendo assim, defiro a produção de prova pericial médica.

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.

Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 813297091-87, RG 

09296603, podendo ser encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 

888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, e-mai l 

peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br.

 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, 27 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1061545 Nr: 51664-42.2015.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 141 de 417



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON FERREIRA DE AVILA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, pois desnecessário se apresentada 

contestação de mérito, pois resta caracterizado o interesse de agir pela 

resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712).Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a 

fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V).E, em 

relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC).Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017).E mais:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922616 Nr: 45003-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA COSTA E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

 Compulsando os autos, verifico que a perita nomeada às fls. 142/143, até 

a presente data, não foi localizada para sua devida intimação, em relação 

a sua nomeação.

 Sendo assim, Nomeio como perito o Dr. Ernani da Silva Lara Neto 

Castrillon, brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, portador do CPF n.º 

813297091-87, RG 09296603, podendo ser encontrado na Avenida 

Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 65-2127-8657, 

e-mail peritoernani@gmail.com e ernanicastrillon@yahoo.com.br.

 No demais, mantenho inalterada a decisão proferida às fls. 142/143.

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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168873 Nr: 39627-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE SALVIANO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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, 23 de Março de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172873 Nr: 41243-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESA, CARLOS EDUARDO DE AVELA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 111/112), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, 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.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138164 Nr: 26629-46.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA

 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:5736

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105103 Nr: 12578-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO SOUZA DA CRUZ

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(08.02.2016), 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929648 Nr: 49100-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO ROMEO DE SOUZA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - OAB:, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 154/v), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, 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.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 884097 Nr: 19274-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDIANE DE SOUZA VARGAS

 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

 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.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da Seguradora, 

conforme dados bancários informados à fl. 200.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 27 de Março de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888047 Nr: 21935-05.2014.811.0041

 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: CRISTIANE MARCULINO ELER 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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.DEFIRO o levantamento dos honorários periciais não realizados, 

mediante a expedição do competente alvará, em favor da Seguradora, 

conforme dados bancários informados à fl. 82.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 26 de Março de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746215 Nr: 43419-81.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PEREIRA GOMES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a decisão do Recurso Especial, noticiado às fls. 156.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090985 Nr: 6575-59.2016.811.0041

 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: CLEIDEMAR BATISTA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, querendo 

impugnar a contestação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020295 Nr: 32078-19.2015.811.0041

 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: FLAVIO ANTONIO FACHIANO GUIMARAES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito, para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, procedendo-se a intimação da parte autora da data agendada por 

carta.

Por fim, na hipótese do procurador da parte autora informar que não 

possui o seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800017 Nr: 6441-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA ROSA DA SILVA, JCSS, CLAUDIA 

MARIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

Os valores depositados foram transferidos à conta poupança em 

benefício do autor, em razão da menoridade.

O autor requereu o levantamento dos valores, informando que alcançou a 

maioridade, juntando aos autos a respectiva procuração ad judicia.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Comunique-se à Caixa Econômica Federal que, uma vez alcançada à 

maioridade por parte do autor, a movimentação da conta poupança deverá 

ser efetuada por este, independentemente de ordem judicial.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA OAB - SP230954 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000304-46.2018.8.11.0041 AUTOR: COMERCIAL 

GERMANICA LIMITADA RÉU: CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA 

AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Comercial Germânica Ltda em 

desfavor de Cristiano Ramos Ferreira de Miranda, todos devidamente 

qualificadas nos autos. Alega a requerente que, aos 04.05.2014, vendeu 

ao requerido o veículo usado marca VW, modelo gol, ano 2011, modelo 

2012, placa GWI 8313, renavam nº 333775643 pelo valor de R$ 11.700,00 

(onze mil e setecentos reais). Aduz que, todavia, passado 03 (três) anos 

da alienação o requerido não promoveu a transferência do veículo junto ao 

Detran. Assevera que, em razão da ausência de transferência, estão 

sendo imputadas multas que não pertencem a parte autora. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a 

transferência do veículo, bem como as multas para o nome do requerido. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta parcial deferimento. Isso porque, apesar 

da ausência do contrato de venda do veículo, a autorização para 

transferência de propriedade, constante no Id nº 11307512, corrobora a 

probabilidade do direito da parte autora, vez que demonstra que, de fato, o 

veículo foi adquirido pelo requerido. Destarte, nos termos do art. 123, §1º, 

do Código de Trânsito Brasileiro-CTB, incumbe ao comprador realizar a 

transferência da titularidade do automóvel perante os órgãos competente. 

Veja-se “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: §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 
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imediatas.” Deste modo, realizada a alienação do veículo aos 04.05.2014, 

deveria o requerido/comprador, até a data de 04.06.2014, ter realizado a 

regularização da titularidade do veículo. Por outro lado, no tocante à 

transferência das multas, a parte autora deixou de comprovar que cumpriu 

com o disposto no art. 134 do CTB, ou seja, que encaminhou ao Detran 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade 

devidamente datado e assinado. A autorização para transferência de 

propriedade presente no Id nº 11307512 não serve para tal fim, posto que, 

não aporta a assinatura do comprador. É cediço que, o STJ consolidou o 

entendimento de que ainda que inexistente a comunicação de venda do 

veículo por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso - 

comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as 

infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art. 134 do 

CTB deve ser mitigada. À propósito, colaciono os seguintes, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DO 

COMPRADOR – CTB, ART. 123 - MULTAS E LICENCIAMENTO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE – INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 134 DO CTB, RELATIVIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Incumbe ao 

comprador a obrigação de efetuar a transferência da titularidade do 

automóvel perante o órgão competente, conforme determina o art. 123 do 

CTB.Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando 

ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a 

aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência 

afastando a responsabilidade do antigo proprietário.”(Ap 92189/2017, 

TJ-MT, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, 

Publicado no DJE 14/12/2017) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. 

RELATIVIZAÇÃO. (...) 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando 

ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a 

aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência 

afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Nesse sentido: AgRg 

no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, 

DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 

174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

29.6.2012. 3. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1685225/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, 

DJe 09/10/2017). Na hipótese dos autos, apesar do requerente alegar que 

as multas foram praticadas após a alienação, tal fato não restou 

devidamente comprovado nesta fase de cognição sumária, já que o 

documento constante n Id nº 11307555 aponta apenas a existência de 

multas, sem, contudo, especificar suas datas. Por fim, o §3º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior regularização 

da titularidade do veículo. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, 

ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que o requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA com a regularização da propriedade do veículo 

VW, modelo gol, ano 2011, modelo 2012, placa GWI 8313, renavam nº 

333775643, realizando a transferência junto ao Detran. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. 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 

10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 04. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de Março de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007250-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007250-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA 

ANTONIA DE DEUS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c 

Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Benedita Antonia de Deus em desfavor de 

Banco Pan S.A, ambos qualificados no autos. Alega a requerente que no 

ano de 2015 deparou com descontos na pensão que recebe decorrente 

de empréstimo consignado que nunca firmou. Diz que, diante da situação, 

buscou informação junto a requerida, ocasião em que foi disponibilizado 

cópia de contratos supostamente assinados por ela. Aduz que 

desconhece as assinaturas presentes no contrato, uma vez que é 

analfabeta. Assevera que ajuizou ação perante a 4º Vara Cível da Capital 

discutindo a presente situação, todavia a ação foi extinta sem resolução 

do mérito, uma vez que não foi apresentada instrumento público do 

mandato. Sustenta que novos descontos foram perpetrados pela parte ré. 

Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de proceder com os descontos à título de empréstimo 

consignado até o final final da demanda. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta evidenciado nos 

autos os descontos perpetrados pela requerida (Id nº 12356045), o que 

dá suporte à alegação da parte autora. Ademais, há nos autos ofício 

emitido pela Politec no qual há a informação de que a parte autora é não 

alfabetizada (Id nº 12356044), todavia nos contratos constantes nos 

autos é possível notar a existência de assinatura, fato que corrobora a 

versão da parte autora acerca do desconhecimento acerca da relação 

jurídica firmada. O desconto em folha de pagamento de valores relativos a 

empréstimo não contratado pela parte autora, sem sombra de dúvida, é 

prática ilegal que causa transtornos de ordem financeira na vida do 

consumidor. À propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça Mato Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO 

NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – 
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SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.Se a Instituição Financeira 

não juntou aos autos documento que comprova a celebração do contrato 

de empréstimo e a autorização expressa para consignação das parcelas 

em folha de pagamento de seus cliente, afigura-se indevida a retenção e 

deve ser considerado inexistente o débito.A cobrança de valor 

proveniente de contrato, que não foi pactuado pela parte, causa 

constrangimento à vítima, com danos morais que devem ser reparados, 

principalmente porque se trata de desconto em indevido de benefício de 

natureza alimentar, meio de subsistência do indivíduo. É cediço que as 

indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas 

sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção 

ao grau de culpa do ofensor, extensão do dano, capacidade econômica 

das partes, bem como a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o 

causador da prática de ato idêntico.A repetição do indébito prevista no art. 

42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a 

má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples.”(Ap 98092/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso os 

descontos persistam, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que será privada de parte do seu benefício previdenciário. Por 

fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a 

tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com o retorno regular do 

desconto das parcelas do empréstimo consignado. Por outro lado, entendo 

que, no caso concreto, o pleito de devolução integral dos valores já 

descontados necessita de dilação probatória, não cabendo sua análise em 

sede de juízo perfunctório. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SE ABSTENHA de realizar descontos à titulo 

de empréstimo consignado na folha de pagamento de pensionista da parte 

autora, até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento desta decisão, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 12356050, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de Junho 

de 2018, às 12h:30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 6. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 

de Março de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007893-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007893-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AILTON 

ALVES PEREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ailton Alves Pereira em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados no auto. Alega o requerente que foi surpreendido com a 

inscrição dos seus dados no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 20.981,18 (vinte mil novecentos e oitenta e um reais e 

dezoito centavos) apontado pela requerida. Assevera que a negativação 

é indevida, uma vez que desconhece a origem do débito. Aduz, ainda, que 

tampouco foi notificado previamente acerca da possível negativação. Com 

o escopo de suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a negativação 

efetuada no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

12451364, pág.3), o que dá suporte à alegação da parte autora. Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

inclusão dos dados da requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto 

isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a 

exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestado pela 

declaração constante no Id nº 12451392, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 2018, 

às 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 
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com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Abril de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008651-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANISE CRISTINA SOUTO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018/O (ADVOGADO)

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008651-68.2018.8.11.0041 AUTOR: IVANISE 

CRISTINA SOUTO LOPES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ivanise Cristina Souto Lopes, em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. Alega a requerente que é consumidora dos 

serviços da requerida através da unidade consumidora nº 6/255186-9. 

Assevera que em fevereiro de 2018, foi surpreendida com a fatura no 

valor de R$ 1.354,35 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

cinco centavos). Menciona que, ao entrar em contato com a requerida sob 

o protocolo n.º 47554121, foi informada que a fatura estava correta e que 

poderia realizar o parcelamento do valor. Por essa razão, requer, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, bem como de inserir seus dados no 

cadastro restritivo de crédito até o julgamento da presente demanda. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que a fatura com 

vencimento em fevereiro de 2018 no valor de R$ 1.354,35 (mil trezentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), se destoa das faturas 

anteriores, conforme análise das demais faturas acostadas no Id nº 

12528035. Ademais, em que pese constar na fatura questionada o 

parcelamento de débitos (Id nº 12528035, pág.1), examinando as faturas 

anteriores, mesmo com a cobrança do valor do parcelamento as faturas 

possuíam valores menores. Portanto, entendo presente a probabilidade do 

direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a tutela não seja 

deferida, a parte requerente, em razão de possível negativação, sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

seus créditos e formalizar transações comerciais, além da possibilidade 

de ser privada da utilização de um serviço público essencial. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

inscrição dos dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito, bem 

como com a regular suspensão do fornecimento de energia. Não obstante 

presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre 

anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente excessivos 

das faturas não retira da parte autora a obrigação do pagamento ao 

menos do valor que entende devido, posto que afronta ao princípio da 

razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia elétrica de 

forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor acima 

da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por ausência 

de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor equivalente ao 

dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca de 300% 

superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento 

doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço 

essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso 

conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de interromper 

o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 

165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício 

ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à fatura 

impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento 

de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 6/255186-9, bem como 

de inserir os dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, 

no que se refere especificamente ao débito discutidos nestes autos 

(fevereiro/2018) e até decisão final da causa. CONDICIONO o cumprimento 

da tutela de urgência ao depósito judicial do valor que a parte autora 

entende devido da fatura questionada (fevereiro/2018), observando-se, 

para tanto, a média de consumo relativa aos três meses anteriores ao 

período contestado (meses 01/2018 e 12 e 11/2017). Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da concessionária demandada, 

FIXO multa por descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), 

sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 12528017, pág.2, DEFIRO a gratuidade 

da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de Junho 

de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto 

que o momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da 

prova é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Abril 

de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO REIS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007003-53.2018.8.11.0041 AUTOR: JEAN CARLOS 

DOS SANTOS RÉU: DIEGO REIS DE OLIVEIRA AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jean Carlos dos 

Santos em desfavor de Diego Reis Oliveira, todos qualificados nos autos. 

Sustenta a parte autora que é proprietária do imóvel situado na Rua G, 

Quadra 15, Casa 27, Residencial Avelino Lima Barros, Bairro São 

Sebastião, nesta urbe. Esclarece que o requerido é proprietário do imóvel 

que faz divisa com o seu, situado na Rua G, Quadra 15, Casa 28, 

Residencial Avelino Lima Barros, Bairro São Sebastião, Cuiabá. Aduz que, 

no ano de 2012, o requerido o procurou para construir um muro e dividir 

as despesas, cabendo a ele o pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais). Informa que, no ano de 2016, fez uma edícula em sua casa, razão 

pela qual informou ao requerido que colocaria uma lona para proteção da 

sua residência dos resíduos oriundos da construção. Menciona que, após 

a conclusão do levantamento da alvenaria, o requerido não permitiu a 

entrada do pedreiro para realizar o reboco e finalizar a obra. Alega que 

por inúmeras vezes tentou falar com o requerido para que o pedreiro 

pudesse concluir a obra, uma vez que em razão da ausência do reboco 

as águas das chuvas estavam gerando infiltração na edícula. Narra que o 

requerido alegou que a realização do reboco danificaria o piso de sua 

residência.Todavia, afirma, que não há piso na área em que será feito o 

reboco. Por fim, diz, que ajuizou demanda perante o 5º Juizado Especial 

da Capital, todavia os autos foram extintos por necessidade de realização 

de perícia. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que o 

requerido se abstenha de impedir o acesso no pedreiro para realização do 

reboco. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência contido na exordial comporta deferimento. Com 

efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da 

probabilidade do direito da parte autora. Isto porque, no caso dos autos, o 

requerente comprovou a aquisição do imóvel através do contrato de 

arrendamento residencial, bem como do termo de recebimento do contrato 

de imóvel situado no Residencial Avelino de Barros (Id nº 12307160 e 

12307160, pág.3). Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pela regra colaborativa disposta no art. 1.313 do 

Código Civil, na qual dispõe que o proprietário ou ocupante do imóvel é 

obrigado a tolerar que o vizinho adentre no imóvel, mediante aviso prévio, 

para dele temporariamente usar quando indispensável à reparação, in 

verbis: “Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a 

tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para: I - dele 

temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, 

reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório; II - 

apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem 

casualmente” Ademais, as fotos constantes no Id nº 12307217, 

demonstram o estado da parede, bem como as infiltrações alegadas na 

inicial, demonstrando a necessidade de reparos. Outrossim, é cediço que, 

se do exercício do direito provier dano ao requerido, é assegurado o 

direito ao ressarcimento, nos termos do art. 1.313, §3º do Código Civil. 

Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que caso não seja reparado os vícios ocasionados pela 

infiltração, a parte autora sofrerá prejuízos econômicos. Destarte, não há 

como se negar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de 

urgência. À propósito colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de tutela de urgência em caráter antecedente. 

Decisão agravada que deferiu o pedido liminar. Determinação para que o 

requerido permita a entrada do autor em sua propriedade para colocação 

de calhas tipo rufo no muro de divisa entre os imóveis. Manutenção. 

Preenchimentos dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. 

Medida que não representa prejuízo ao autor e se mostra necessária para 

evitar infiltração da água da chuva na construção anexa ao muro de 

divisa. Permissivo constante no .art. 1.313 do Código Civil. Recurso 

desprovido 1. Nos termos do art . 1.313, I, do Código Civil , o proprietário 

ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando 

indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua 

casa ou do muro divisório. 2. Considerando que a não instalação dos 

rufos pode ensejar danos na estrutura do sobrado em divisa, advindos de 

infiltrações e umidade na construção em razão do deficitário escoamento 

da água das chuvas, colocando, inclusive, a segurança dos moradores e 

da vizinhança em risco, não há como se negar a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela de urgência, mostrando-se irretocável a decisão 

agravada. Agravo de instrumento nº 1.668.847-6 fl. 2 (TJPR; Ag Instr 

1668847-6; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger 

Pereira; Julg. 28/06/2017; DJPR 13/07/2017; Pág. 303) 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 havendo 

algum dano ocasionado pelo exercício do direito o requerido terá direito ao 

ressarcimento (art. 1.313, §3º do Código Civil). Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar 

de tutela de urgência, determinando que o requerido SE ABSTENHA de 

impedir que pedreiro da parte autora adentre no seu imóvel, situdado na 

Rua G, Quadra 15, Casa 28, Residencial Avelino Lima Barros, Bairro São 

Sebastião, nesta urbe, para realizar o reboco do muro que faz divisa entre 

os imóveis. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, FIXO multa por descumprimento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma 

Processual. Considerando os documentos apresentados no Id nº 

12307211, pág.6, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 05 de Junho de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Março de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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CUIABÁ AUTOS Nº 1036970-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. W Vistos. É certo que o art. 98 do Código de Processo 

Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de 

recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 

2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. No caso dos autos, foi determinado ao autor que 

trouxesse aos autos comprovação de que preenche os requisitos legais, 

tendo deixado transcorrer in albis (Id. nº 11943004). Sendo assim, 

entendo que não restou demonstrada a alegada incapacidade econômica, 

posto que os elementos contidos nos autos não são suficientes para 

amparar a alegada necessidade da assistência. Ao contrário, consta nos 

autos comprovantes de rendimentos que atestam auferir o autor renda 

superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se verifica nos 

documentos constantes no Id. nº 11037320. Mesmo que o autor possua 

despesas que comprometam parte de sua remuneração, diante da 

ausência de comprovação, não se pode considerá-lo pessoa que se 

enquadre na condição de hipossuficiência financeira, sob pena de se 

desvirtuar a finalidade precípua da norma, cuja men legis é a concessão 

da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de 

recursos – pela própria carência e pobreza, hipótese esta em que o autor 

não se enquadra. Com efeito, é certo que as informações constantes nos 

autos demonstram não haver amparo para a alegada necessidade da 

justiça gratuita. Isso porque, os autores não comprovaram condição de 

pobreza ou miserabilidade, o que impõe o indeferimento da benesse. 

Sobre o assunto, vide jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DA 

PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO 

RELATIVA SENTENÇA 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. 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. Quando o 

magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça 

formulado pelos autores, nos termos do art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, ex vi do disposto no art. 290 do referido 

Diploma Processual. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007325-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISABELLA 

VITORIA DE FREITAS W Vistos em Correição. Trata-se de Alvará Judicial 

ajuizado por Isabella Vitoria de Freitas, objetivando o levantamento de 

valor oriundo de crédito de seu genitor, José Jesus de Freitas, relativos a 

saldo depositado em conta bancária junto ao Banco do Brasil S/A. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a 

incompetência deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável 

competência da Vara de Família e Sucessões da Comarca para o 

processamento do presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este 

feito deve ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para processar e 

julgar questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS 

DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. VERBA EMPENHADA. JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE SUCESSÕES. 1. Os 

sucessores de servidora pública falecida precisam apenas de alvará 

judicial para levantar diferenças salariais reconhecidas pelo órgão 

empregador que inclusive realizou o empenho da verba necessária ao 

pagamento. 2. O alvará judicial não possui natureza contenciosa, 

figurando o ente público como mero destinatário da ordem, motivo pelo 

qual os Juizados Fazendários são incompetentes para analisá-los. 3. 

Compete exclusivamente à Vara de Órfãos e Sucessões o conhecimento 

dos feitos relativos à sucessão causa mortis, nos termos do que dispõe o 

inciso I, do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. 

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência 

dos Juizados da Fazenda Pública. (TJDF; Rec 2014.01.1.028871-4; Ac. 

830.353; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; DJDFTE 10/11/2014; Pág. 255) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 

6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - 

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao 

procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao 

Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra 

circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões e 

Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer e 

julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de 

cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036583-65.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Considerando a audiência de 

conciliação designada para a data de 09.04.2018, e ainda, considerando 

que a parte requerida não manifestou o desinteresse na realização do ato 

(art. 334, §4º, inciso I) remetam-se os autos para Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010665-59.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010665-59.2017.8.11.0041 AUTOR: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: LUCIULA CALCADOS E 

ACESSORIOS EIRELI V Vistos. Trata-se de Ação de Despejo Por Falta de 

Pagamento ajuizada por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda em 

desfavor de Luciula Calçados e Acessórios Eireli. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 

12537529, apresentou pedido de desistência da demanda. É o breve 

relato. DECIDO. Tendo em vista que a parte requerida não apresentou 

contestação, é cabível a desistência da ação sem a oitiva da parte 

adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Assim sendo, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação apresentada pela parte 

autora, o que faço para os fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do art. 485, inciso VIII, do supracitado Diploma Processual. Deixo 

de fixar honorários advocatícios porque o pedido de desistência foi 

apresentado antes do ingresso do advogado da parte requerida nos 

autos. Com fulcro no art. 90, do Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. CANCELO a 

audiência de conciliação designada o dia 09 de Abril de 2018, às 

11h00min, anteriormente designada para ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Deixo de apreciar os embargos 

declaratórios opostos no Id. nº 12108651, tendo em vista a perda do 

interesse, ante o pedido de desistência. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 05 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023961-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PABULO DE SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023961-85.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: FERNANDO PABULO DE SIQUEIRA SANTOS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 6 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001591-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR COCATTO (EMBARGANTE)

PEDRO COCATTO FILHO (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EMBARGANTE)

DILMAR DAL BOSCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO)

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001591-44.2018.8.11.0041 

EMBARGANTE: DILMAR DAL BOSCO, JOSEMAR COCATTO, PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO EMBARGADO: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução apresentada por PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO, JOSEMAR COCATTO E DILMAR DAL BOSCO em 

desfavor de FIDES HOLDING PATRIMONIAL S/A, devidamente qualificados 

nos autos. Os embargantes narram que quem descumpriu com as 

obrigações contratuais fora o embargado, vez que não houve a devida 

contraprestação referentes às sacas de soja, bem como não antecipou o 

crédito necessário ao custeio da lavoura, não ofereceu insumos e nem 

pagou o preço da soja objeto das Cédulas de Produtos Rurais. Pugna pelo 

deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Conforme 

consignado, cuida-se de Embargos à Execução apresentada por PEDRO 

COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE COCATTO, JOSEMAR 

COCATTO e DILMAR DAL BOSCO em desfavor de FIDES HOLDING 

PATRIMONIAL S/A. O embargante pugna pela aplicação do efeito 

suspensivo, sobre o tema, o art. 919,§1° do CPC, dispõe acerca dos 

requisitos necessários ao deferimento, vejamos: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” Com efeito, a jurisprudência do TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – 

ARTIGO 739-A, § 1°, DO CPC, AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos 

embargos a execução é uma excepcionalidade condicionada ao 

requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de 

lesão de difícil ou incerta reparação e a garantia integral do Juízo. A 

ausência de um dos pressupostos estabelecidos no artigo 739-A, § 1ª, do 

CPC, implica no indeferimento da suspensão do feito executivo”. (TJMT - 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Data: 19/08/2009).Grifei. Com essas 

considerações, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito 

suspensivo, por não ter o embargante satisfeito os requisitos previstos no 

art. 919,§1° do CPC, necessários ao deferimento, visto que a Execução 

não se encontra garantida. Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, 

§6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas 

processuais em SEIS prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do 

seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela 

custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês 

a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte 

autora ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. cite-se o 

embargado, na pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005552-90.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, LIMINAR]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: AROLDO DE SOUZA JUNIOR Parte 

Ré: RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que, a decisão constante no Id nº 12245451, determinou o cumprimento de 

uma obrigação de fazer, qual seja, a autorização e/ou custeio de cirurgia 

para reconstrução e retensionamento e reforço de ligamento com 

sinovectomia total no tornozelo direito, conforme determinação médica e 

os materiais necessários, sob pena de multa, a requerida fora 
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devidamente citada, conforme certidão de Id nº 12452552. Considerando 

que a parte autora compareceu aos autos por meio do petitório de Id nº 

12482365, informando o descumprimento da medida liminar, uma vez que, 

por se tratar de uma cirurgia de caráter emergencial, até o presente 

momento não foi informado de quando será realizada, INTIME-SE a 

requerida, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e/ou custeie 

a referida cirurgia, fazendo prova em Juízo do efetivo cumprimento, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Certificado o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de abril de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007319-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

BRUNO DIAS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

José Ubiratan Júnior "Bira" (RÉU)

Joyce Francisca de Andrade Silva (RÉU)

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007319-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Anônima]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAOLO VINYCIUS 

VICENTE FLORENCIO DA SILVA, BRUNO DIAS SOARES Parte Ré: RÉU: 

JOYCE FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, JOSÉ UBIRATAN JÚNIOR 

"BIRA", JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME Vistos. Nos termos do 

art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do 

Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de 

decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao 

julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo 

e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

para que as partes, primeiro à parte autora e posteriormente à parte ré, 

satisfaçam com o estabelecido, sob pena de preclusão. Havendo ou não 

manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007987-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007987-37.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.351,51; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSE CARLOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o art. 98 do 

Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com 

insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do 

art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode 

ser formulado na petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se 

justifica se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, embora exista 

presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira, 

impõe-se, na análise da concessão, uma constatação preliminar 

minimamente plausível acerca de tal indício aparente que a Lei confere à 

parte que assim se declara, sob pena de desvirtuar-se a finalidade 

precípua da norma, cuja mens legis é a concessão da gratuidade de 

justiça àquelas pessoas realmente desprovidas de recursos – pela própria 

carência e pobreza, ou que não possam prestá-los imediatamente em sua 

integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, o que, enquadrando-se nesta última hipótese, abre-se a 

possibilidade de parcelamento, conforme autoriza o § 6º do art. 98, do 

CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do TJ/MT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária 

se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária 

gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência 

judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e 

despesas processuais (AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor é qualificado como pintor, bem 

como narra ser proprietário de kit net, todavia não apresentou 

comprovação de sua renda atualizada, situação que obsta neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível a 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 98, § 

6º, CPC: “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA 

FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A 

finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos 

favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - 

Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não 

está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 
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concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005945-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYS REGINA SILVA COSTA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005945-15.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: THAYS REGINA SILVA COSTA 

NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir condições 

financeiras de arcar com os custos do processo. Pois bem. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois embora a parte 

autora esteja qualificada na exordial, tendo apontada a sua profissão 

como Investigadora de Polícia, contudo não existe nos autos documentos 

hábeis a comprovar a sua renda, situação que obsta, neste primeiro 

momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela necessidade 

de comprovação quando a parte requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, o que justifica 

o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos relatores de 

recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz hipossuficiente 

deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua 

condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na 

espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da 

gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de pobreza para que 

a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas, sim 

de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de recursos, ainda que 

momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A 

declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por 

isso precisa de prova confirmatória para que os benefícios sejam 

concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz imprescindível à 

aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de oportunizar a 

parte autora trazer comprovação do preenchimento dos pressupostos 

necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer qual a sua 

atual profissão, assim como juntar aos autos cópia das declarações de 

Imposto de Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 

que comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Atendidas as determinações 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026690-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

RICARDO DE MORAIS FURTADO OAB - GO22868 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND AGROPECUARIA S/A (REQUERIDO)

HERMES BERNARDES BOTELHO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Considerando que a parte requerida não foi 

devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

04/06/2018 às 09h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – SALA 03. CITE-SE o requerido no endereço indicado no 

petitório de Id. 11827837. No mais, determino o integral cumprimento da 

decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

04 de abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036775-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

CLAUDIO ODAIR PENASSO (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036775-95.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

EXECUTADO: LUANA CESTARI PENASSO, CLAUDIO ODAIR PENASSO, 

GLAUCIA SANTA CESTARI Vistos etc. Inicialmente, cumpre informar que 

foi proferida decisão determinado o recolhimento e/ou apresentação das 

custas processuais iniciais, o que foi cumprido pela parte requerente 

conforme petitório e comprovantes de recolhimento de ID. 11267207, 

11267209 e 11267211. Ademais, se tratando de Execução de Titulo 

Extrajudicial, 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), 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 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 874665 Nr: 13166-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA, LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO 

TOLENTINO DE BARROS - OAB:7.600/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 845468 Nr: 49169-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINHEIRO & LEITE LTDA ME, GUSTAVO BATISTA 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMO SISTEMA DIGITAIS LTDA, LIBERALI 

CENTRO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME, SAP BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, MAYANA 

PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT, MUNIR FEGURI - OAB:0516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436, FERNANDO JOSÉ GARCIA - OAB:134.719/SP, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT, VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - 

OAB:147084-SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA 

NOS AUTOS, BEM COMO DISTRIBUIR NA COMARCA DEPRECADA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 340004 Nr: 10367-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA RIBEIRO, MARIA TEREZA CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 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.: 1035379 Nr: 39296-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA RITA MELO PAULA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Impulsiono os autos para que a parte autora manifeste sobre o recurso de 

apelação tempestivo no devido prazo legal .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 213993 Nr: 23105-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAÍSA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA DIPLOMATA, TR 

CONSTRUÇÕES LTDA, PAULO CESAR FAVERO MOI, TELMA REGINA 

RIBEIRO DONATONI, CID IMÓVEIS LTDA, JOÃO BATISTA BEZERRA ITO, 

VALQUIRIA PEDROSO MOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10780-B/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre o pagamento 

efetuado nos autos ás folhas 1343/1351, e caso concorde em receber o 

valor depositado, informar os dados para possibilitar a expedição de 

alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806224 Nr: 12698-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRACIELA OLAVARRIA AQUINO, ROSÂNGELA 

OLAVARRIA GOTARDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES HAMED ABOUZEID FARES, MAGIDA 

FARES, HANI HAMED FARES, RAIDA HANI FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17.001, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781241 Nr: 34823-74.2012.811.0041

 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: OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Impulsiono os autos para que a parte requerida manifeste-se sobre o 

recurso de apelação tempestivo no devido prazo legal .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914398 Nr: 39774-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO COSTA AZUL, ADRIS ANTONIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI DE FÁTIMA DESTEFANI TAUBE, 

CARLOS ROMEU DA ROSA TAUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para retirar a Carta Precatória e distribuir na 

comarca deprecada, comprovando sua distribuição nos autos no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1072819 Nr: 56556-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSP, ADIRSON JOSÉ PEREIRA

 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:5.736-O/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731964 Nr: 28113-72.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON DU PARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, OMAR KHALIL - 

OAB:11.682/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449

 Considerando a existência de valor de R$ 7.149,07 na conta única para 

ser liberado, bem como que ainda deve ser liberado R$ 2.077,12 em favor 

da parte autora, conforme acordo de fls. 500. Intimo as partes para 

indicarem a destinação da diferença para evitar futuros questionamentos, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034277 Nr: 38761-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUYAN SILVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARAPEBA ELIAS - 

OAB:20.995-0, João Paulo dos Santos Variani - OAB:20908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1075400 Nr: 57688-86.2015.811.0041

 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: JULLY ENNY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGHT GPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA ( NOVCITY), LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PETEREIT DE PAOLA 

GONÇALVES - OAB:133.676 OAB/RJ, THIAGO MAHFUZ - OAB:18017 

OAB/MT

 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.: 711726 Nr: 4793-90.2011.811.0041

 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: MARIA LUCIENE BRAGA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 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.: 720913 Nr: 16382-79.2011.811.0041

 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: ELIÂNI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA APARECIDA BORGES DE MOURA, 

FÁBIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO, MOACIR MARQUES PENTEADO, 

ZELITA SILVEIRA PENTEADO, CLARICE CEZAR DE OLIVEIRA, EDIMAR 

DOS SANTOS COSTA, RODRIGO LUIZ SILVEIRA BARBOSA, VANESSA 

CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUTUIRAN JOSÉ TRAJANO 

MOURA - OAB:2.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16.738, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT, 

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - OAB:3.209/TO

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que faça a retirada de 

ofício ,para diligenciar junto ao cartório e promover o que for necessário 
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para o efetivo registro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706818 Nr: 739-81.2011.811.0041

 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: MARIA MARGARETH CORREA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA, MARCO AURÉLIO 

CARVALHO CÔRTES, SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA 

CARVALHO - OAB:11375, MARIELLY DIVINA ESPÍRITO SANTO - 

OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre a devolução da carta precatória , prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 731967 Nr: 28117-12.2011.811.0041

 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: ADEMÁRIO ALMEIDA MARINHO, MARIA JOSE ALMEIDA 

MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VIRGILIO MANNESCHI, ALICIA 

ELVIRA DEL CARMEM FARIAS DE MANNESCHI, RICARDO ROBIN FARIAS 

MANNESCHI, LUIZ AFONSO MANNESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a juntada da carta precatória , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 414692 Nr: 3175-47.2010.811.0041

 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: RÉGIS MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDMUNDO SILVA ASSUNÇÃO, 

GRAZIELA BOECHAT ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELLENY ARAUJO DOS 

SANTOS - OAB:DEF PUBLICA-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para que retire os oficios 

já expedidos e que comprove posteriormente o seu protocolo perante as 

cooperativas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746814 Nr: 44037-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Carta Precatória, bem como comprovar a distribuição na comarca 

DEPRECADA, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895649 Nr: 26838-83.2014.811.0041

 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: VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ 

DE SOUZA - OAB:190370/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RODRIGO AMARAL PAULA DE MÉO - OAB:292.652 SP

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 25/04/2018 a partir das 10:00 horas, onde serão 

atendidos no local onde o material a ser avaliado está guardando. Posto 

isso, intimo as partes para comparecem a perícia, devendo apresentar 

seus assistentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 728952 Nr: 24925-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA, ANTONIO 

MAÉRCIO DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA 

HERANI - OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARVALHO BADINI 

DOS SANTOS - OAB:15393/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:13.288/MT, 

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER - OAB:16786

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Carta Precatória, bem como comprovar a distribuição na comarca 

DEPRECADA, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895649 Nr: 26838-83.2014.811.0041

 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: VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ 

DE SOUZA - OAB:190370/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RODRIGO AMARAL PAULA DE MÉO - OAB:292.652 SP

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito REPRESENTANTE DE REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, Av. Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78050-000, fone: 3052-7636, e-mail: 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br, onde intimado, indicou para início dos 

trabalhos periciais o dia 25/04/2018 a partir das 10:00 horas, onde serão 

atendidos inicialmente no endereço n.º Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 1856, Ed. Cuiabá Office Tower, 14º andar, Sl 1403, Bosque da 

Saúde, Cuiabá - MT. E, posteriormente, no local onde o material a ser 

avaliado se encontrar. Posto isso, intimo as partes para comparecem a 

perícia, devendo apresentar seus assistentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153735 Nr: 33353-66.2016.811.0041

 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: ALTINO JUNIOR PERES DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 
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CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre os 

esclarecimentos periciais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801638 Nr: 8072-16.2013.811.0041

 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: ARIANY RIBEIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATHEUS, 

OSVÂNIO SALOMÃO PIMENTA, SAMUEL RABELLO, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, DANIELA LUBIANCA - OAB:3583, Eveline Guerra da 

Silva - OAB:22987/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A/SP, PEDRO OVELAR - OAB:6270, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Impulsiono os autos intimando as partes requeridas para efetuar o 

pagamento da totalidade dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099974 Nr: 10552-59.2016.811.0041

 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: CESB, MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES

 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:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1099974 Nr: 10552-59.2016.811.0041

 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: CESB, MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES

 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:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023800-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO GUEDES DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736738 Nr: 33186-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENARD ACIOLI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDANÇAS - PROGRESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 393046 Nr: 28720-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO EMILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMINI MOVEIS E INTERIORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Intime-se o exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744751 Nr: 41823-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MELLO FERRAZ, DIMAS NUNES DE SOUZA, 

ROSIRENE SOUZA DA SILVA, LIDIA OSTI, VILMAR OSTI, VALMOR OSTI, 

PAULINA NOBILI PALHARIN MATHIAS, EDMUNDO DELLA VEDOVA DE 

ARAÚJO, ERMINIO DUCA, IVANILDE MESSIAS RODRIGUES, JOÃO 

CARLOS MUSTASSO CRISTINO, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

JOVENTINO IZIDIO DOS SANTOS, MARINETE EGUES DE BRITO, 

WANDERLAN SEBASTIAO DE MORAES, WILSON CUNHA DE OLIVEIRA, 

RAFAEL NERES, CLEUSA TEREZINHA BOURCHEID, NEUSA BEATRIS 

BOURCHEID, PAULO ROBERTO CHAPARRO, WANDERLEY PINTO DE 

ARRUDA, WALDIR SANTOS MOREIRA, SAN YURICO KIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

 Diante da informação de fls. 1.312/1.316, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142873 Nr: 28636-11.2016.811.0041

 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: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, NUBIA PIRES DE 

OLIVEIRA, ENÉAS CARDOSO JUNIOR, THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 Visto.

 Procedam-se as juntadas das petições que aparecem no lembrete do 

sistema Apolo.

 Intime-se o requerido para cumprir a liminar deferida nestes autos.

 Após, volte-me concluso para deliberações.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929331 Nr: 48902-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDST, TCDST, SILVANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE CARVALHO FERNANDES

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

- OAB:MT 15.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Código 929331Visto.Graciele Carvalho Fernandes oferta Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença manejado por Victor Hugo da Silva, requerendo.

(TJMT, Ap 61175/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 

07/05/2015). Negritei. Assim, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a executada, mas rejeito o incidente de impugnação por 

ela ofertado às fls. 76/77, quanto à extinção da verba de 

sucumbência.Intime-se a executada para ciência dessa decisão.E, 

intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425345 Nr: 8775-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:4255/MT, ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 No mesmo prazo, deverá efetuar pagamento dos honorários periciais (fl. 

571).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 796869 Nr: 3232-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DENYS MONTEIRO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Defiro os pedidos de fl. 43, intime-se o executado, pessoalmente, para 

que indique bens passíveis de penhora e onde estes se encontram, 

atribuindo a eles seus respectivos valores, ou do contrário, que justifique 

a impossibilidade de fazê-los, sob pena de multa, na qual arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 774, V e seu 

parágrafo único do NCPC, no prazo de dez dias.

Expeça-se de certidão de existência da ação, conforme os ditames do art. 

828, do NCPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790696 Nr: 44747-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO DE JESUS SILVA, CLEUZA DE 

JESUS SILVA, MARCO ANTONIO SILVA, VIVIANE SILVA PAES DE 

BARROS, JOÃO MALAQUIAS DE MEDEIROS, LUIZ ALCERY SOARES, LUIS 

PAULO PIRES CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto.

Indefiro o pedido do credor de fl. 406, vez que, ao que parece, segundo a 

decisão de fl. 304-v, o débito remanescente já foi quitado pelo executado 

(fl. 397), sendo inclusive levantado pelo exequente (fl. 405), restando 

apenas o adimplemento pelo devedor acerca das custas iniciais 

dispendidas, informado à fl. 358.

 Assim, intime-se o exequente para se manifestar e informar quanto à 

satisfação do crédito, no prazo de cinco dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, volte-me concluso para extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066132 Nr: 53726-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NEVES CORREA

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

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

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780

 Vistos.

 A parte exequente se manifesta à 139 concordando com o pagamento 

voluntário de fl. 133/v e postula pela expedição de alvará.

Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos à fl. 133/v 

em favor da exequente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453090 Nr: 25052-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA PRISCILA CORREIA ARAÚJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Exequente para proceder a atualização do débito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 902347 Nr: 31588-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DA CRUZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARQUETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4.991/MT, HÉLIO 

GARDENAL CABRERA - OAB:102529

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 171/173) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399574 Nr: 26629-90.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU

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

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Vistos.

Antes de analisar as impugnações as penhoras (fls. 499/507 e 537/552) e 

pedido de levantamento de valores (fl.560), há a necessidade de 

verificação se há valores bloqueados e não vinculados ao processo, com 

data de 04.03.2010 no valor de R$ 91.193,17 (noventa e um mil reais e 

cento e noventa e três reais e dezessete centavos), assim aguarde-se 

resposta do ofício de fl. 592.

Com a resposta do ofício de fl. 592, volte-me conclusos para delibareções.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079904 Nr: 1467-49.2016.811.0041

 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: GILBERTO DE MOURA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIS VILAS BOAS SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 60 para que não ocorra cerceamento de defesa, 

substituo o curador especial nomeado à fl. 56, por um dos membros do 

Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, com endereço à Av. Dom Orlando 

Chaves, n.º 2.655, Bairro Cristo Rei, Cidade de Várzea Grande – M.T., CEP 

78118-900, nos termos da decisão de fl. 56.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769213 Nr: 22162-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Anote-se como postulado à fl. 97.

Indefiro, no momento, o pedido de fl. 98, vez que não houve a intimação do 

devedor para cumprir a sentença.

Assim, intime-se a parte exequente para informar o endereço do 

executado no prazo de 5 (cinco) dias, como já determinando nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17440 Nr: 10045-60.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CRISTINA BOA MORTE 

BRANDÃO - REPRESENTANDO MENOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 Visto.

Sobre a petição do exequente de fl. 276, concordando com a proposta de 

acordo do executado, intime-se o devedor para conhecimento e 

providências ali solicitadas.

 Após, intime-se o exequente para informar sobre a formalização ou não 

do pacto, no prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o processo até 

manifestação da parte interessada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 826898 Nr: 32799-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO CONSTRUTORA COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA, JOAQUINA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR MOTTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 Código 826898

 Visto.

 Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

 Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

E, proceda-se ao desapensamento do processo de cód. 772222, vez que 

não há mais razão para tramitação em conjunto.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 3037 Nr: 3295-13.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO SADDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, DR. JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 Visto.

 Diante da concordância expressa do credor (fl. 275) e tácita do devedor 

(fl. 276), homologo o cálculo de fls. 268/271.

 No mais, verifica-se que não há informação nos autos acerca do recurso 

de Agravo de Instrumento interposto pela executada (fl. 278/287), assim, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o mesmo, e o exequente 

deverá dar prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855278 Nr: 57746-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNAPAULLA GARCIA, CELSO ALVES SIMÕES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE BRANDÃO SILVERIO 

DA SILVA - OAB:16.148, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

GILMARA APARECIDA ARRUDA SALES - OAB:20.551, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Código n. 855278

 Visto.

 Indefiro o pedido de fls. 322/323, vez que o valor dos honorários 

advocatícios já foi incluído no cálculo de fl. 169-v.

 No mais, diante da satisfação da obrigação, informada pelo exequente (fl. 

322), JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121256 Nr: 19328-48.2016.811.0041

 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: THANIA ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYANE SÁ AGUIAR LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES - OAB:16.123-A, VALERIANO LEÃO CARVALHO - 

OAB:5.414/RO

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que seja a 

autora/reconvinda intimada, pessoalmente e por seu advogado, para 

desocupar voluntariamente o imóvel situado no Residencial San Marino, 

unidade 19, quadra 17, bairro Parque das Nações, nesta Capital, no prazo 

de 30 (trinta) dias, em razão da especificidade do caso.Decorrido o prazo 

sem que haja a efetiva desocupação pela parte autora/reconvinda, 

expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da 

ré/reconvinte.No mais, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias:a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);b) Caso 

a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).Intime-se. Cumpra-se. 

(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935216 Nr: 52144-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESIANO CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Tendo em vista o julgamento, pela Corte Superior, do recurso repetitivo, 

nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, apresentarem manifestação, 

para fins de prosseguimento do feito.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031274-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FLORES MENDES OAB - 024.522.201-40 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036315-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEUXIS FERREIRA (RÉU)

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Aluguéis e Encargos ajuizada por Haddad Aluguel de Imóveis 

Próprios Ltda. em desfavor de Zeuxis Ferreira e Christine Maria Silva 

Carvalho. A parte autora se manifestou no ID nº 11311308, 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 9192083, 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.Defiro o pedido e 

determino a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à 
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conta judicial, depositados a título de caução, conforme comprovante de ID 

nº 10936855, devendo o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 

reais) ser levantado por Haddad Aluguéis Imóveis Ltda. (CNPJ nº 

06.945.396/0001-26, Banco Itaú, Agência 8195, Conta corrente nº 

07732-9). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022471-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARIONICE ROSARIA DA CRUZ SANTOS OAB - 667.718.201-06 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022471-28.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação de concordância da parte autora com relação ao 

laudo médico (ID – 4861520), determino que se intime a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo 

pericial (ID – 4816673), requerendo o que entender de direito. Outrossim, 

determino que a Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos (ID - 10002313, 10002315, 10002316), por tratar de assunto 

alheio aos presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002037-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002037-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da afirmação do Sr. Oficial de Justiça (ID nº 12504424) de que o 

imóvel foi abandonado pelo inquilino, defiro pedido de imissão de posse 

feito pelo autor, de acordo com o art. 66, da Lei nº 8.245/91. Expeça-se 

MANDADO DE VERIFICAÇÃO, IMISSÃO DE POSSE E REMOÇÃO DOS BENS 

que se encontrarem no imóvel locado, fazendo-se o inventário dos 

referidos bens, devendo a parte autora acondiciona-los/guarda-los em 

local apropriado. Determino a expedição de novo mandado de citação, a 

ser cumprido no endereço indicado no ID nº 12517364, observada as 

formalidades legais. Designo audiência de conciliação para o dia 

12/06/2018, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. No mais, cumpra-se integralmente conforme a 

decisão de ID nº 11676399. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 

2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027429-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMEX COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS PRECIOSOS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ADRIANA DA CUNHA OAB - SP308898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO ARICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027429-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a petição de Id nº 12514455, onde as partes informam 

quanto ao desinteresse na realização da audiência de conciliação, em que 

pese o pedido ter sido formulado em desacordo com o art. 334, § 5º, do 

Código de Processo Civil, em razão do princípio da economia processual, 

defiro o pedido e determino o cancelamento da audiência designada. 

Tendo em vista que houve a efetivação da citação, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, cumpra-se 

integralmente conforme decisão de Id nº 9967365. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006635-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSOM MATNE MARQUES PEDROZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006635-44.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WEVERSOM MATNE MARQUES PEDROZO , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 03/05/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006685-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENEDITA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006685-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDENILSON ALMEIDA DA SILVA, representado por sua genitora 

LAURA BENEDITA DE ALMEIDA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 
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Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda retifique-se o 

polo ativo da demanda, fazendo constar o nome do menor EDENILSON 

ALMEIDA DA SILVA. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006718-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONILEI DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006718-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SONILEI DE MAGALHÃES , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006738-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RUAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006738-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAULO CESAR RUAS , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo 

a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/05/2018, às 10:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007937-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI DA SILVA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA VIEIRA BOTELHO DO CAMPOS - ME (RÉU)

CLARISSA VIEIRA BOTELHO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007937-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral c/c Dano Material 

ajuizada por Veraci da Silva Bueno em desfavor de Clarissa Vieira Botelho 

de Campos – ME. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos a cópia de seus documentos pessoais e a cópia 

legível dos documentos já juntados, bem como acostar as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007960-54.2018.8.11.0041

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007960-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 
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Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007991-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007991-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Felipe de Oliveira Campos representado por Marinez Aparecida de Oliveira 

Campos em desfavor de Aliança Administradora de Benefícios de Saúde 

S/A e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Designo audiência 

de conciliação para o dia 18/06/2018, 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, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus documentos pessoais, acostar as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, bem como a Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, para comprovar o estado de necessidade, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008057-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO CAVLAC CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008057-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Glauco Cavlac Cordeiro desfavor de Aerovias de México S/A - 

AEROMÉXICO. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência 

de conciliação para o dia 18/06/2018, 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). 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. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007588-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GARAY DA SILVA (RÉU)

LUCAS PINHEIRO CIRÍACO (RÉU)

FERNANDO D AMICO MADI (RÉU)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (RÉU)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY 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 1007588-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Obrigação de Fazer proposta por Adriana de Jesus em desfavor de 

Vinicius Garay da Silva, Joaquim Baltazar Garay da Silva, Regis Fernando 
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Niederauer, Lucas Pinheiro Ciríaco e Fernando D’Amico Madi. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

18/06/2018, 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). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007566-47.2018.8.11.0041

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007566-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007459-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (AUTOR)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007459-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 18/06/2018, 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, bem como a Declaração de Imposto de Renda do último ano, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007192-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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 1007192-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por João Lucas Amorim de Athayde 

representado por Janaina Fernandes Ferreira de Amorim Athayde 

desfavor de Latam Airlines Group S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 18/06/2018, 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, 
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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 a cópia de 

seu comprovante de endereço, 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. Importante ressaltar que, considerando que a parte autora 

manifestou que não possui o interesse pela audiência de conciliação, a 

mesma tão somente não será realizada caso o requerido apresente 

petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de 

audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007112-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 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 1007112-67.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Lourival Antônio do 

Nascimento desfavor de Zurich Santander Brasil Segs e Prev S/A. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o 

dia 18/06/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006761-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006761-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROGERIO DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo 

a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/05/2018, às 10:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006820-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006820-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 
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audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006828-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER FABIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006828-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DENER FABIO DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006837-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE ARAUJO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006837-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JESSE ARAUJO DA FONSECA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006932-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAILDO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006932-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IVAILDO CARLOS DOS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006976-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIDIE SILVA 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1006976-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DIDIE SILVA DE OLIVEIRA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006997-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON SILVA BARBOZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006997-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ILTON SILVA BARBOZA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007062-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007062-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007068-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007068-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 
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provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007095-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007095-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007220-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MORGANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007220-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LAÍS MORGANA RIBEIRO DA SILVA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 09:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007231-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007231-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/05/2018, às 09:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008810-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132/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 1008810-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por Celso 

Alves do Carmo em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A com pedido de Tutela de Urgência. O processo foi distribuído 

em plantão judiciário, tendo sido proferida decisão que determinou o 

deferimento da tutela de urgência. Cumpra-se conforme decisão 

anteriormente proferida. Designo audiência de conciliação para o dia 

18/06/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 
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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, 06 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006744-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FREIRES FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006744-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WELLINGTON FREIRES FELIX , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 05/05/2013, conforme boletim 

de ocorrência (12262426 ) que lhe causou a invalidez. Requer 

preliminarmente a distribuição por dependência ao processo 

30492-15.2013.811.0041, CÓDIGO - 824430, e posterior julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Em atenção ao disposto ao art. 10 do Código 

de Processo Civil, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a existência de Coisa Julgada Material. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008573-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008573-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marconi Comércio 

Serviço e Representações Ltda. em desfavor de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinado que a requerida realize, de imediato, o 

restabelecimento do contrato de plano de saúde nº 056.8133, 

possibilitando aos beneficiários o acesso a todos os serviços 

contratados, sem que haja exigência do cumprimento dos prazos de 

carência contratual. Consta na inicial que a autora firmou contrato de plano 

de saúde com a requerida na data de 19 de maio de 2009, usufruindo o 

“plano unimed premium”. Aduz que desde a data de adesão ao plano de 

saúde, a autora buscou honrar com todos os seus pagamentos, todavia, 

em razão de dificuldades financeiras, atrasou suas obrigações 

contratuais durante o primeiro semestre do ano de 2017, o que acarretou 

ao parcelamento dos débitos, mediante formulação de acordo com a 

requerida na data de 19 de agosto de 2017. Relata que após a formulação 

do acordo, a requerida informou a necessidade de realização de aditivo 

contratual, para que o plano fosse readequado às normas vigentes, mas 

que não haveria alteração nos serviços disponibilizados, respectivamente 

na carência já ultrapassada, tendo a requerida se comprometido a realizar 

a baixa de todas as pendências, restabelecendo a relação contratual. 

Acrescenta que tomou conhecimento de que o contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares nº 056.8133 havia sido excluído por 

inadimplência, na data de 26 de junho de 2017, apesar do acordo firmado 

entre as partes. Ressalta que não recebeu qualquer notificação acerca da 

exclusão do plano de saúde, bem como que ocorreu o indevido 

restabelecimento de todos os prazos de carência contratual, o que estaria 

inviabilizando o uso dos serviços pelos contratantes e dependentes. 

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 contratou os serviços do plano de saúde no ano de 2009, 

realizando aditivo contratual no ano de 2017, todavia, mesmo após a 

formalização de acordo e quitação dos débitos, a requerida realizou o 

cancelamento do plano de saúde, informando a parte autora a 

necessidade de nova contratação e existência de período de carência, 

motivo pelo qual, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que 

seja determinado o restabelecimento do contrato de plano de saúde nº 

056.8133, possibilitando aos beneficiários o acesso a todos os serviços 

contratados, sem que haja exigência do cumprimento dos prazos de 

carência contratual. Analisando detidamente os documentos anexados ao 

feito, verifica-se que o autor é usuário do plano de saúde desde o ano de 

2009 (Id 12514797), tendo formalizado acordo para a regularização dos 

débitos (Id 12514813), contudo, foi surpreendido com o recebimento de 

comunicação eletrônica acerca da exclusão do plano de saúde por 

inadimplência na data de 26/06/2017, conforme Id 12514852. Desse modo, 

observa-se presente a probabilidade do direito em razão dos fatos 

narrados e da documentação apresentada, tendo em vista a existência de 

comprovantes de pagamento do corrente ano, não havendo que se falar, 

nesse momento processual, em inadimplência no mês de junho de 2017. 

Observa-se também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo, tendo em vista que o plano de saúde do autor encontra-se 

cancelado por exclusão, restando o mesmo impossibilitado de obter 

acesso aos tratamentos de saúde necessários e adequados. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o 

contrato de plano de saúde nº 056.8133 da parte autora e seus 

dependentes, na integralidade dos termos anteriormente contratados, sem 

a exigência do cumprimento dos prazos de carência contratual, até ulterior 

decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 18/06/2018, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007246-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUE ALVES LIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007246-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MAIQUE ALVES LIRA DA SILVA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/05/2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001730-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DIETETICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

Trata-se de Ação de Execução c/c Pedido de Tutela Provisória Mediante 

Sequestro ajuizada por Clínica Dietética Ltda. - Tecnovida em desfavor de 

Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórida. As partes formularam 

acordo conforme termo ID 8230068 requerendo a homologação do mesmo 

e também a sua suspensão até 25/06/2023. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre o acordo de ID 8230068, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio. Intime-se a parte executada para comprovar no 

prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento até o momento dos termos do 

acordo sob pena de execução do mesmo, com a adoção de medidas 

constritivas. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989968 Nr: 18493-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE CARVALHO, MARIA HELENA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

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

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 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: PATRICK ALVES COSTA - 
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OAB:7.993-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de republicar a decisão de fls. 

239, uma vez que o patrono da parte requerida não estava cadastrado no 

sistema, assim, faço o cadastro do mesmo e encaminho a republicação 

para intimar a 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021196 Nr: 32532-96.2015.811.0041

 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: EDSON ALVES GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE 2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades e com o fito de assegurar a 

efetividade da decisão judicial, intime-se a requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento da determinação da 

decisão de fls. 108, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento 

da antecipação dos efeitos da tutela concedida, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) 

dias.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

apresentação de contestação.

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.: 974867 Nr: 11552-31.2015.811.0041

 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: ELISVAL ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MARTINS, ANA MARIA NEVES 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, OSVALDO PESTANA - OAB:161113, 

VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Márcia G. Marinho - Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007173-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007173-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Imobiliária e 

Construtora São José Ltda. em desfavor de José Gonçalo de Souza, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinada a reintegração do 

autor na posse do imóvel. Consta na inicial que a parte autora ingressou 

com a Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

José Gonçalo de Souza (proc. nº 1002574-43.2018.811.0041) em trâmite 

perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, onde obteve decisão de tutela de 

urgência favorável, momento em que foi determinada a suspensão dos 

títulos de crédito, bem como a suspensão da eficácia dos contratos de 

compra e venda simulados entre as partes, incluindo a suspensão do 

contrato de compra e venda da unidade nº 303, localizada no Edifício 

Arthé, pelo valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). 

Aduz que mesmo após a ciência acerca da decisão proferida no processo 

acima mencionado, o requerido invadiu o imóvel na data de 20 de março de 

2018, realizando a troca das fechaduras. Informa que o acesso do 

requerido ao imóvel é indevido, uma vez que o contrato de compra e 

venda foi suspenso por força de decisão judicial. Acrescenta que o 

requerido alterou a titularidade da taxa de condomínio, energia, gás, entre 

outros encargos, passando-se por legítimo proprietário do imóvel. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Acolho a emenda apresentada. Sobre a 

tutela de evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando restar 

comprovado um dos fatos elencados no art. 311, do Código de Processo 

Civil, independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Prevê o art. 311, do Código de Processo Civil: 

Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; VI – a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Paragrafo único: Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. No caso em tela, informa a parte autora 

que é proprietária do imóvel localizado no Edifício Arthé, unidade 303 e que 

firmou contrato de compra e venda simulado com o requerido, em razão de 

empréstimo realizado, todavia, os efeitos do contrato estão suspensos, 

por força de decisão judicial proferida no processo nº 

1002574-43.2018.811.0041. Aduz que ainda que a parte requerida tenha 

se cientificado da decisão acima mencionada, invadiu o imóvel em 

discussão, de maneira indevida, razão pela qual pugna pela reintegração 

do autor na posse do imóvel. O art. 560 do CPC tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade em desfavor 

quanto aos atos ilegais de turbação ou esbulho. Para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção de posse, 

encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do artigo 561 do 

Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 560. O possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de 

esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição 

inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição 

do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 

determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu 

para comparecer à audiência que for designada. Pois bem, denota-se, 

nesse momento processual, a probabilidade do direito, diante da 

documentação acostada aos autos. Conforme consta no Id 12443025, o 
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imóvel encontra-se matriculado em nome da parte autora, o que legitima a 

sua posse e propriedade e, no Id 12338399 o boletim de ocorrência, 

relatando e comprovando a posse irregular da parte requerida. O contrato 

de compra e venda (Id 12338429) firmado pelas partes se encontra 

suspenso, o que não autoriza o requerido a tomar posse do imóvel, até 

que haja modificação da decisão proferida nos autos nº 

1002574-43.2018.811.0041 (Id 12338366), o que não foi verificado até o 

presente momento. Desse modo, a imposição da posse pela parte 

requerida, em sede de cognição sumária, é indevida, tendo em vista a 

suspensão dos contratos de compra e venda firmados pelas partes. Até 

que se efetue prova ao contrário em momento oportuno, enquanto não se 

apure o direito em julgamento mediante instrução regular, a parte autora 

trouxe aos autos elementos suficientes a alterar a sua situação fática, e 

por essa razão se deve privilegiar a sua posse, de forma a não permitir 

que se estabeleçam mudanças tanto quanto a quem detém a posse quanto 

no imóvel, como se observa nos presentes autos, devendo o imóvel ser 

devolvido à autora de forma a não prolongar uma situação ilegal. Desta 

feita, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os 

requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO a fim de DETERMINAR 

A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor no imóvel descrito na inicial, 

devendo o requerido desocupar o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de desocupação forçada ao final desse prazo. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18/06/2018, 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). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. 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. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 

de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1143144 Nr: 28742-70.2016.811.0041

 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: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, o 

que faço com supedâneo no artigo 485, III 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.: 1022582 Nr: 33196-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GODOI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos tenho que não houve intimação do advogado 

Gustavo Rodrigues para retirada do Edital e depósito da diligência, para 

cumprir no endereço de fls.89.

Assim, intimo-o para em 15 dias, efetuar o depósito da diligência, para 

cumprimento do mandado de execução na RUA COXIPÓ MIRIM N.35, B.DR. 

FABIO, observando os termos do Provimento nº. 02/2017– CGJ, que 

implantou o controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de 

justiça na Comarca de Cuiabá/MT, sob pena de extinção.

Não cumprido no prazo acima, certifique e conclusos para sentença, uma 

vez que intimado via AR de fls.99, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000191 Nr: 23542-19.2015.811.0041

 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): MAXIMA PEDROSO DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,deixando de atender os demais chamados da justiça de forma a levar o 

feito à aplicação da regra do artigo 485, III do CPC., sem atentar ao 

princípio Constitucional do Contraditório, tornando ilegal a manutenção do 

veículo em suas mãos, razão pela qual aplico-lhe a multa do artigo 77, IV 

do CPC, no percentual de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

diante do comportamento, totalmente em desconformidade com o mínimo 

de lealdade processual, nada impedindo que seja majorada em caso de 

reiteração. Diante disso, INTIMO o autor 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.Empós, cite-se a ré por meio de sua 

representante legal, conforme dados que segue ao presente, 

OBSERVANDO QUE O BEM JÁ SE ENCONTRA APREENDIDO.Decorrido o 

prazo e não cumprido, devidamente certificado, venham conclusos, posto 

que não havendo como retornar ao status quo ante, em razão do tempo 

transcorrido, bem como, pela não regularização da citação, necessário se 

faz o bloqueio do valor correspondente ao bem de acordo com a Tabela 

Fipe de forma a garantir o prejuízo do réu e/ou de terceiro, além da 

ampliação da multa de 10% para 20% do v, inclusive a 

extinção.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 6686-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda, 

ADIR ENAR DE VILIEGER, Aristeu Bertolin, ARLINDO CASOLA, VILMAR 

LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:5689-A/MT, NEILTON CRUVINEL FILHO - 

OAB:5699/MT

 Vistos, etc.

Considerando-se o teor do Recurso Ordinário – TST – RO – 

135-94.2013.5.23.0000 (em anexo), em que se negou provimento ao 

recurso em face de evidente conduta fraudulenta, consubstanciada na 

tentativa de sobrepor crédito trabalhista inexistente às dívidas assumidas 

pela empresa ré, tornando inócua a penhora de imóveis perpetrada no 

juízo cível, sobejou evidente a ineficácia da arrematação de fls. 651/652.

Contudo, vislumbra-se que o recurso ordinário quanto ao requerimento de 

decadência da ação e extinção da rescisória pende de análise (em 

anexo), razão pela qual a suspensão do feito até o seu julgamento é a 

medida que se impõe.

 Sem prejuízo, com o fito de evitar maiores prejuízos, intimo o Banco para 

que traga a matrícula atualizada do imóvel em questão (Matrícula nº 119 

-1° Ofício de campo Verde-MT) no prazo de 15 dias.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 779135 Nr: 32572-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBISNEY MESQUITA NARDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475

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

- OAB:10.661/MT

 Vistos, etc.

Ante a comprovação da liberação/pagamento dos Alvarás expedidos nos 

autos (em anexo), é evidente que o pleito de fls. 176 sobejou prejudicado, 

razão pela qual determino o retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 897503 Nr: 27940-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 248.

Os causídicos Alessandro e Pedro requereram o cumprimento de 

sentença quanto aos honorários no montante de R$13.769,64 (fls. 250).

Pois bem.

Ante o requerimento de fls. 249/251, intimo o requerente/executado Luis 

Fernando, por meio de seu patrono (via DJE), para, no prazo de 15 dias, 

cumprir a sentença de fls. 241/245, observando-se o valor apresentado 

da condenação (fls. 250, qual seja, R$13.769,64 – posição em 26/09/2017, 

que deverá ser devidamente atualizado), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Caso o requerido não efetue o pagamento, certifique-se e retornem-me os 

autos conclusos para a realização de bloqueio “on-line”.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768736 Nr: 21647-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

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

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase liquidação/cumprimento de 

sentença.

Foi exarada sentença parcialmente procedente às fls. 141/148, nos 

seguintes termos “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

ITAULEASING S/A, apenas para determinar a limitação dos juros 

moratórios em 1% ao mês, restituindo-se de forma simples eventual 

cobrança a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado quando da incidência dos encargos 

moratórios. Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária.(...)”

Desta feita, DEFIRO o pleito de fls. 151 e, determino a remessa dos autos à 

contadoria do Juízo para aferição/liquidação.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082965 Nr: 2919-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI INHANSE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

Apesar de o processo em tela encontrar-se na relação de aptos para 

sentença, ao se ter em vista o novo documento acostado às fls. 70-verso 

pela instituição financeira, no qual o Banco informa o valor da avaliação e 

dos gastos dispendidos, intime-se o autor para, querendo, manifestar-se 

em 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 866304 Nr: 6616-94.2014.811.0041

 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): MANOEL MARCAL NUNES RONDON FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos código 866304 que move Omni S/A 

Crédito e Financiamento em face de Manoel Marcal Nunes Rondon Fortes.

Trata-se de Ação de Execução precedida de Busca e Apreensão 

interposta pela Omni S/A Crédito e Financiamento em face de Manoel 

Marcal Nunes Rondon Fortes, todos qualificados, distribuída em 02/2014.

A liminar foi deferida às fls.32/33 em 07/2014, restando infrutífera às 
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fls.38, motivo do Infojud de fls.42, que também não foi positivo às fls.47.

Às fls.50/52, foi efetuada a restrição via Renajud e convertida a Ação em 

Execução, com determinação de citação por meio de edital em 08/2016, 

tudo sob pena de extinção.

Às fls.56, requereu o Exequente sobrestamento por 60 dias em 09/2016, 

retirou o edital às fls.59 em 07/11/2016, sendo intimada via AR às fls.64, 

no entanto, pediu pesquisa já efetuada às fls.65 e, para comprovar a total 

falta de interesse na sua conclusão, requereu na petição a ser juntada 

pela Conversão em Execução – 03/2018, o que já havia ocorrido em 

08/2016.

Desta feita, evidente o abandono do feito, seja, pala não comprovação da 

publicação do edital ou mesmo, por pedidos totalmente divorciados da 

realidade do caderno processual, sendo a extinção medida que se 

impõem, com baixa na restrição.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - RÉU REVEL - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o réu é revel, pois 

nesses casos presume-se o seu desinteresse no julgamento da lide. (Ap 

12116/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

19/03/2018)

Diante do exposto JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

precedida de Busca e Apreensão interposta pela Omni S/A Crédito e 

Financiamento em face de Manoel Marcal Nunes Rondon Fortes, o que 

faço com supedâneo no artigo 485, III 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.: 900869 Nr: 30506-62.2014.811.0041

 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): ABREU LIMA REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 Intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da decisão de fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060011 Nr: 51077-20.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO PINTO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto JULGO E DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda em face de Armando Pinto da Silva Júnior , o que faço com 

supedâneo no artigo 485, III do CPC.Procedo a baixa na restrição do 

Renajud de fls.76.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.: 763869 Nr: 16475-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON PEREIRA E CIA LTDA ME, JOSE 

UILSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Uilson Pereira e Cia Ltda ME e Jose 

Uilson Pereira, todos qualificados nos autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 34.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Banco 

Bradesco S/A em face de Uilson Pereira e Cia Ltda ME e Jose Uilson 

Pereira, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, determino que o exequente retire a averbação efetuada sobre 

o imóvel matriculado sob o n° 73.811 (fls. 29), comprovando por meio de 

petição em 15 dias.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076606 Nr: 58334-96.2015.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de fls. 93, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Cobrança, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1063027 Nr: 52361-63.2015.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CATISTE TENORIO

 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:

 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 de fls. 59, JULGO e DECLARO 
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EXTINTA esta Ação Monitória, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 870305 Nr: 9793-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MORAIS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

253484/2018.

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Orlando Morais da Silva Junior, 

ambos qualificados nos autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 45.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Banco 

Bradesco S/A em face de Orlando Morais da Silva Junior, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008477-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos 

verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, 

pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada 

na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, 

devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser 

remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação 

de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o 

necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao 

meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades 

do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, 

DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. 

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de 

efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida 

atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da 

Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários advocatícios em 

10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, recolher custas e 

despesas processuais. Cite-se também o Requerido, para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no 

mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007907-73.2018.8.11.0041

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:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007979-60.2018.8.11.0041

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:

LUCIA HELENA DE BESSA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar a vinculação da guia de distribuição das 

custas e taxas judiciárias ao número único do processo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007982-15.2018.8.11.0041

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:

MARCOS ADRIANO DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008656-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008659-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

MARLI OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008809-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICARDO VERGINASSI (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

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:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o pagamento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Suzana N. Paraguassu, Assessor(a), 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007854-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR THIELE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008471-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN FERRARI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008469-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 
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fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007934-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCIR RAQUEL DALPRA VELHO (EXECUTADO)

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18. Suzana N. Paraguassu,  Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008228-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY ALMEIDA VARGAS NUNES (EXECUTADO)

MARIALVA ALMEIDA NUNES (EXECUTADO)

ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008449-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEAN BARCELO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008486-21.2018.8.11.0041

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:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008654-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISSES FABIO CORREA (RÉU)

ANA MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014970-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCHMIDT OAB - RO0004032A (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br Deverá a Parte Requerida 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se a 

inclusão correta dos nomes dos advogados das partes. O v. Acórdão foi 

no seguinte sentido: "Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada e 

DECLARO NULO os atos processuais posteriores a contestação ofertada 

no Juizo “a quo”. Por conseguinte, DETERMINO o retorno dos autos a 

Comarca de origem para o regular processamento do feito." Portanto, 

declarou nulo somente os atos posteriores a contestação e esta somente 

é cabível após cumprida a liminar. Assim, se efetivada a liminar, intime-se 

para manifestar sobre a contestação e as partes para especificarem 

provas a produzir. Após, conclusos. Caso o bem esteja na posse do 

requerido, cumpra-se a liminar primeiramente, após cumpra-se 

determinação acima. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1031768-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o sucumbido para pagar a condenação em quinze 

dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora. Havendo pagamento, 

diga o credor. Ao contrário, aplico a multa de dez por cento e fixo 

honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso 

em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para 

efetivação. Cumpra-se. Cuiabá, 04.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034341-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAJELA SILVA NERY (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora tomar ciência acerca do 

Malote Digital juntado aos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035467-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

NOTA AO AUTOR/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso de 

apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008259-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR)

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:

JUNIOR RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre embargos e as partes 

para especificarem provas a produzir. Após, conclusos. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 5 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007906-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MENDONSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

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:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da tempestividade dos Embargos de Declaração, 

passo a sua análise. Trata-se de embargos de declaração opostos em 

face da decisão de id. 11911334 no qual insurge o embargante em 

informar que restou omissa a decisão, visto que não julgou a revisão de 

os contratos nº 237.304254 (id. 11060630); nº 237.305.573 (id. 1160653) 

e nº 237.305.220 (id. 11060663) por não se tratar de terceiro estranho 

aos autos. Alegou, em suma, que a empresa Maranholi & Carvalho 

Ltda-ME é a empresa Leosmar Brito de Carvalho Eireli Epp. Tendo em vista 

que as empresas acima relacionadas possuem o mesmo CNPJ, acolho a 

pretensão dos embargos para proceder a análise dos referidos contratos. 

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos Embargos de 

Declaração para alterar o teor da sentença no qual passa a ter a seguinte 

redação: Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito a Ação Monitória e a Reconvenção do 

Embargos Monitórios e os ACOLHO EM PARTE, nos termos do artigo 487-I 

do NCPC para alterar os contratos firmados, nos seguintes termos: 

Determino a revisão da cláusula de inadimplência dos contratos e nº 

004.616.618, limitando a incidir apenas a comissão 004.616.642 de 

permanência a taxa contrata de 23,325% ao ano. Determino a revisão da 

cláusula de inadimplência dos contratos nº 237.304.254, para que no 

inadimplemento seja aplicado apenas juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC. E na normalidade 2% ao mês, sem 

capitalização. Determino a revisão da cláusula de inadimplência dos 

contratos nº 237.306.190, limitando a incidir apenas a comissão de 

permanência a taxa contrata de 1,947% ao mês. Determino a revisão da 

cláusula de inadimplência dos contratos nº 237.306.738, limitando a incidir 

apenas a comissão de permanência a taxa contrata de 2,08% ao mês. 

Determino a revisão da cláusula de inadimplência dos contratos nº , 

limitando a incidir apenas a comissão de permanência 237.305.537 a taxa 

contrata de 2,136% ao mês. Determino a revisão da cláusula de 

inadimplência dos contratos nº 237.305.220, limitando a incidir apenas a 

comissão de permanência a taxa contrata de 2,071% ao mês. Determino a 

revisão da cláusula de inadimplência dos contratos nº 327.306.043, 

limitando a incidir apenas a comissão de permanência a taxa contrata de 

2,457% ao mês. Determino a revisão da cláusula de inadimplência dos 

contratos nº 327.306.093, limitando a incidir apenas a comissão de 

permanência a taxa contrata de 2,397% ao mês. Após a adequação da 

dívida, havendo saldo para o requerido/reconvinte deverá ser restituído de 

forma simples e atualizada. Caso seja apurado saldo em favor do 

requerente/reconvindo constituo de pleno direito em título judicial, 
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convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com 

fundamento no que dispõe o artigo 702 § 8º - 2ª parte do Novo Código de 

Processo Civil, que prosseguirá na forma prevista no Livro I da Parte 

Especial do mesmo diploma legal. Custas e despesas processuais 

”pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, cumpra-se a sentença e arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038211-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos. EXPEÇA-SE MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO ENTREGANDO O BEM ONDE FOI APREENDIDO. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, EFETIVADA A RESTITUIÇÃO DO BEM, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 6 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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 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: 1017988-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão inviável a restituição de valores pois 

foram levantados antes de comunicar o prazo recuperacional. Assim, 

aguarde-se como já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por quinze dias, sem prorrogação. Após, 

diga-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018356-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT0011627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016443-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida. Assim, cumpra-se 

a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005747-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA LANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que a sentença foi no sentido anunciado pelo 

autor, ou seja, composição amigável entre as partes, portanto, com mérito. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 6 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)
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NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA OAB - SP95057 (ADVOGADO)

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse 

do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

ACOLHO EM PARTE a Reconvenção com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil, apenas para em caso de 

inadimplência fazer incidir juros remuneratórios 1,93%, capitalizado 

mensalmente, juros de mora de 1% e multa de 2%. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Considerando 

que o requerido/reconvinte decaiu da parte maior, condeno-o nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, intime-se o 

requerido/reconvinte para o pagamento da condenação, atualizada, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição demandado de 

penhora e avaliação. Julgado o recurso acima citado, aplique-se no caso 

em tela e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001463-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Indenização por Perdas e Danos 

e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do 

Novo Código de Processo Civil, determinando a restituição do valor do 

cheque descontados em sua conta(), devidamente atualizados a partir da 

data dos descontos, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês. Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor 

de R$ 15.000,00(quinze mil reais), atualizados pelo INPC a partir da citação 

válida. Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) da condenação, 

atualizados, conforme os índices aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, intime-se o requerido para pagar a 

condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-33.2018.8.11.0041

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:

MARCOS VENICIOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo 

PARCIALMENTE a ação, com Resolução de Mérito e ACOLHO o pedido 

inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487,I do Novo Código de 

Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69. consolidando nas mãos do autor 

o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Com fulcro no mesmo Diploma Legal, Julgo 

Improcedente a Ação Reconvencional. Oficie-se ao Detran comunicando 

que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que fixo em 10%(dez por cento) da causa, atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida para o 

pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. Julgado o 

recurso acima citado, aplique-se no presente e arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037044-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido contestante para regularizar a 

representação processual no prazo legal, sob pena de desentranhamento 

de sua peça e decreto de revelia. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000599-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME (RÉU)

ELTON PEREIRA DE MATOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 179 de 417



 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Não 

ACOLHO os Embargos ofertados pela parte requerida, em consequência, 

julgo Com Resolução de Mérito a presente Ação Monitória, Acolhendo a 

pretensão inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do NCPC e 

constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

169.562,52 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos), devidamente atualizada a partir da 

citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na 

forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a 

condenação no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

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:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. A questão posta pela parte executada Elinei C.S. Silva, 

dispensa maiores delongas, considerando que os valores penhorados 

junto a CEF é proveniente do benefício do INSS, possuindo natureza 

alimentar, portanto impenhorável. Pelos documentos acostados nos autos 

tal assertiva é pacífica. Assim, proceda-se o desbloqueio do referido 

valor. Com relação aos demais valores penhorados, faculto ao credor o 

levantamento. Expeça-se alvará e após, deverá o autor indicar outros 

bens passíveis de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.2018 Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009975-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016615-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDA AUGUSTA SUBRINHO (EXECUTADO)

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035258-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020188-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial dos 

bens como postulado nos autos e efetive-se a penhora. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016835-47.2017.8.11.0041

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:

DORCA DIAS DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)
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ARMANDO LOBO MOREIRA (EXECUTADO)

ARMANDO LOBO MOREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016780-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE PINTO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON GONCALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010052-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURICIO SCANDELARI MILCZEWSKI OAB - MT14793/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO COELHO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033571-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VERUSKA NOGUEIRA DO COUTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032816-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELYNE OLIVEIRA LEMES DA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1036620-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025293-53.2017.8.11.0041

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)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Em face da informação da CEF e 

anuência da parte credora, dispensável buscar a penhora on line. 

Proceda-se penhora e remoção do veículo como pretendido pelo autor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000831-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEY DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA GALENO OAB - MT13936/O (ADVOGADO)

 

Deverá a parte requerida proceder com a regularização da representação 

processual, no prazo legal de de 05 (cinco). Suzana N. Paraguassu, 
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Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOENA INDIO DO BRASIL SIQUEIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. O processo de execução possui 

rito próprio onde os atos executórios são efetivados pelo meirinho não 

podendo ser delegado ao correio. Assim, expeça-se mandado de 

execução nos termos de Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

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

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. Necessário se faz a resposta do requerido para 

verificar a necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Considerando a existência de título 

executivo extrajudicial e mora da parte requerida, Converto a presente em 

Ação de Execução Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na 

autuação, etiqueta do processo e Distribuidor. Após, cumpra-se 

determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não 

havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora 

em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018496-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003505-46.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Anote-se tratar de 

processo de idoso. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. Necessário se faz a resposta da 

parte requerida para aquilatar a necessidade de antecipação do mérito. De 

plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, 

denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.04.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELA GUTH DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a liminar, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. Necessário se faz a resposta do requerido para verificar a 

necessidade da concessão da medida. De plano não há como afirmar a 

veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a 

verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, 

indefiro a liminar. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial 

se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007141-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. 

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em 

três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial 

de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a 

avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, 

art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.04.18

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1191846 Nr: 2021-47.2017.811.0041

 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: GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI

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

AGROPECUARIA LTDA, CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES, 

ALEXANDRE KABBAD, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724/MT, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

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

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 694/731 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1266944 Nr: 26650-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOSÉ ANTONIO 

EMANOEL DA SILVA, BARBOSA BARBOSA E CALIL LTDA ME, ADRIEN 

MAURICIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10.479/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 124/131, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1144403 Nr: 29361-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO DIAS HAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1233750 Nr: 16162-71.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA, 

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 
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OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação de fls. 153/160 acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20613 Nr: 3915-25.1998.811.0041

 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): VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS, 

ROSÁRIA MARIA CARVALHO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALLAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134860 Nr: 25021-13.2016.811.0041

 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): LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158900 Nr: 35456-46.2016.811.0041

 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): KARINA LACERDA DE OLIVEIRA, FELICIANO 

JUNIOR MACEDO DIAS

 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 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1044427 Nr: 43671-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOCICLEY FERNANDES CAMARGO, JOB PAEZ DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOMAR BORGES GUIMARÃES - 

OAB:19.451/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1072923 Nr: 56625-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA 

MARIA CINTRA CARVALHO

 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 tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1074497 Nr: 57329-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.H. DA COSTA – ME , LUCAS HENRIQUE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 890959 Nr: 23875-05.2014.811.0041

 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): FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, JAILSON PADILHA FERNANDES, 

KELLY PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 03/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962377 Nr: 5859-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR DOS SANTOS AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL 

VELOSO - OAB:16436/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109123 Nr: 14321-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158006 Nr: 35076-23.2016.811.0041

 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: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVÃO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADSON ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:29222

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para 

comprovar nos autos, NO PRAZO LEGAL, o pagamento da taxa de 

distribuição da carta precatória no Cartório da Comarca de Rondonópolis - 

MT, cujo cartório é de natureza privada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 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 ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NUNES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 Vistos, etc.

Intime-se o apelado para pagar a condenação e cumprí-la em todos seus 

termos, em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 451412 Nr: 23704-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R. DE ASSIS E CIA LTDA, SÉRGIO 

EMMANUEL VILLAS BOAS DE OLIVEIRA, RENATO RODRIGO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 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: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 769268 Nr: 22219-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BRASIL CENTRAL LTDA., PAULO ROBERTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO F. 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se julgamento do processo conexo, salvo se a parte autora 

apresentar anuência ao pedido de extinção do feito do ali Embargante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 980144 Nr: 14201-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SARRA S/A, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Deverá o credor manifestar no prazo legal, nada sendo requerido, o 

processo será arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1025026 Nr: 34329-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GUEDES ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORBERTO TARGINO DA 

SILVA - OAB:OAB/GO 32243

 NOTA AO REQUERIDO: Fica a parte requerida intimada para, no prazo 

legal, apresentar o demonstrativo de evolução da dívida, devendo tal 

demonstrativo demonstrar os lançamentos, bem como todos os encargos 

aplicados na dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 755941 Nr: 8016-17.2012.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIAN DUARTE AMORIM

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

O depósito de fl.469 é tardio diante da penhora de fl.467.

Assim, tenho por satisfeita a obrigação pela penhora. Expeça-se alvará 

em favor do credor.

Havendo saldo remanescente depositado diante do recibo de fl.469, 

expeça-se alvará em, favor do executado.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 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): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826524 Nr: 32443-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME, KEMUEL 

MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Expeça-se alvará em favor do avaliador.

Após, digam as partes sobre avaliação e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1289326 Nr: 4708-60.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO ROSA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o aditamento da inicial para surtir seus efeitos legais.

Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir 

razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1131869 Nr: 23828-60.2016.811.0041

 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): ÚNICA TRANSPORTES EIRELI - ME, CARLOS 

LEANDRO DE 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:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009135 Nr: 27169-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MORAIS BALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A citação é ato pessoal.

Assim,. Providencie o autor a citação, no prazo legal e por uma das 

formas de Lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818566 Nr: 24903-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUITI IANAE, SUELI NANAMI UESUGUI IANAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, Rosemeri 

Mitsue Ozaki Takezara - OAB:7276-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 Vistos, etc.

Inexiste nos autos a petição anunciada à fl.185. Assim, intime-o para 

esclarecimento e nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

ANA MARIA FERNANDES LEITE, JOAQUIM ALARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Proceda-se a substituição do represnetante do requerido como postulado 

às fls.228/232.

Após, intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da 

ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13951 Nr: 13410-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE VEÍCULOS LTDA., NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre sucessão anunciada à fl.133, não 

havendo recusa, proceda-se a alteração do polo ativo da ação.

Certifique-se a veracidade do anunciado à fl.142. Caso positivo, 

proceda-se a intimação da parte executada pra efetivar o pagamento no 

prazo legal, sob pena de prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 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): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20491 Nr: 7210-36.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMIR DA SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4.107/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 880842 Nr: 17320-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME, EDSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Vistos, etc. A tentativa de penhora já foi 

realizada nos autos, sem sucesso. Assim, deverá o autor indicar outros 

bens passíveis de penhora no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945321 Nr: 57592-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GOULARTE, TEREZINHA 

GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a 

distribuição da carta precatória e após, a citação analisarei pedido de 

penhora. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1292105 Nr: 5591-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, 

MARIA DO SOCORRO B. CASTILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Deverá a parte embargada responder a ação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1059268 Nr: 50641-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER IMPORT COMERCIO PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, EDER MARQUES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909446 Nr: 36433-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUREN PINTO GONÇALVES

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 1153865 Nr: 33428-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA ROSA NETO

 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. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1293116 Nr: 5869-08.2018.811.0041

 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: IRENO ALBANO DA SILVA

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

ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA MARÍLIA SIQUEIRA 

CALLORI, AMARILDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em análise a inicial verifica-se que o Embargante pretende concessão de 

liminar para ser reintegrado na posse de seu imóvel, afirmando que o 

mandado de imissão de posse do processo foi efetivado na sua área e 

não no imóvel penhorado.

Diante da documentação acostada nos autos, não resta dúvidas que o 

Embargante é proprietário das áreas matrículas ns. 52306 e 41954. Ainda 

que a penhora recaiu sobre o imóvel matriculado sob n. 43998.

Desta forma, torna imprescindível resguardar os imóveis do autor caso 

tenha havido erro no cumprimento da imissão de posse dos autos em 

apenso.

Pela farta documentação acostada na inicial, para início de processo, 

demonstra a presença dos requisitos legais, para concessão da medida 

liminar, em especial, o "Fumus boni juris", diante da comprovação de 

propriedade.

Neste caso, há direito instantâneo a ser garantido, como situação 

emergencial a garantir o direito de acolher a liminar.

Sem falar no "periculun in mora", pois se aguardar o desfecho da ação, 

poderá ocasionar prejuízos irreparáveis.

Assim, defiro a liminar, determinando a Reintegração de Posse do autor em 

relação suas propriedades matriculadas sob ns. 52306 e 41954. 

Expeça-se o necessário, devendo o meirinho valer-se do memorial 

descritivo das áreas para reintegrar o Embargante corretamente e deverá 

ainda, cumprir o mandado de imissão de posse em apenso, na área ali 

penhorada e arrematada.

Efetivados os atos acima, citem-se para responderem constando às 

advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 404798 Nr: 36700-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAEL ALBERGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.601

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, não havendo 

acordo deverá o autor depositar os honorários do avaliador, sob pena de 

bloqueio on line e cumpra-se toda determinação de fl.267.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710989 Nr: 3995-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 744194 Nr: 41216-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar requerendo oque entender de direito no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 741783 Nr: 38627-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G PEREIRA MORAES & CIA LTDA ME, 

ANDRE GUILHERME PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOSO 

DIAS - OAB:252.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar requerendo oque entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 269771 Nr: 1900-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO VITORINO BARRETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - 

OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste a parte credora em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 717195 Nr: 10939-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. REGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do item 7.2.3 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para intimar pessoalmente a parte autora a dar 

prosseguimento no feito no prazo de cinco dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1137432 Nr: 26325-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte requerida devidamente 

intimada manifestasse nos autos. Nesta data impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 701137 Nr: 35759-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1255214 Nr: 22757-86.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY RODRIGUES SOARES DE ARRUDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/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.: 766822 Nr: 19594-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FLAVIANO 

BELLINATI GARCIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLAN GUSTAVO COSTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 Para a parte autora manifestar requerendo oque entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 248-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON BARRETO, JOANA BERNAL BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

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.: 348598 Nr: 18740-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 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.: 764580 Nr: 17235-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA LTDA - ME, IVAN GIL SERRA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 807880 Nr: 14337-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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.: 951692 Nr: 751-56.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMANTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR APARECIDA PINTO, SEBASTIÃO DE 

SIQUEIRA PINTO, ELEUZA DIVINA MOREIRA DOS SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MAGALHÃES DE 

CARVALHO - OAB:OAB-GO/14.038

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1034189 Nr: 38703-69.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JULIANO PEREIRA ME, CARLOS 

JULIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERBAL RODRIGUES FILHO - 

OAB:105.521/MG, ALEXANDRE AUGUSTO DO PRADO - OAB:94.757/MG, 

WAGNER ROSCHEL CHRISTE - OAB:101.747/MG

 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.: 1061129 Nr: 51482-56.2015.811.0041

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/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.: 165210 Nr: 15169-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATAIBARU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Para o autor manifestar requerendo oque entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 889239 Nr: 22749-17.2014.811.0041

 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: AMARILDO DANIEL BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte apelada, para que 

no prazo legal, apresente resposta ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 350071 Nr: 20441-18.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MATTAR, MARILENA FERREIRA 

DE SOUZA MATTAR, ANTONIO CARLOS MATTAR, ROSA MARIA 

TEIXEIRA MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição retro não veio acompanhado da procuração nela 

informada. Na oportunidade intimo da decisão ... Portanto, 

prosseguindo-se com seu regular processamento, intime-se o Credor a 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, em quinze (15) dias. 

Consoante diretrizes da CNGC , decorrido o prazo de trinta (30) dias sem 

o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292501 Nr: 5694-14.2018.811.0041

 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: ROSENY INACIO COELHO SERVATICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA no 

máximo em até 24 horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/225095-9.Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da ré, imponho a multa diária de 

R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA servindo esta 

decisão como mandado.Com o início do expediente forense, remetam-se 

os autos para redistribuição a uma das Varas Cíveis desta Comarca.Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 29 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.: 1292490 Nr: 5690-74.2018.811.0041

 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: MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA 

IMEDIATAMENTE, em até 24 horas, o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial – nº. 6/2641080-3.Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da ré, imponho a multa diária 

de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA servindo esta 

decisão como mandado.Com o início do expediente forense, remetam-se 

os autos para redistribuição a uma das Varas Cíveis desta Comarca.Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 28 de março de 2018, às 19horas. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1165428 Nr: 38097-07.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em 

razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e 

Criminais irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de 

sua competência.
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 Para prosseguimento do feito, intime-se a parte interessada a comprovar 

o recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT.

Isto pois, incabível o cumprimento do ato deprecado via postal, evidente 

afronta à natureza efetiva dos procedimentos de carta precatória.

Consoante diretrizes da CNGC , decorrido o prazo de trinta (30) dias sem 

o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1165428 Nr: 38097-07.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em 

razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e 

Criminais irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de 

sua competência.

 Para prosseguimento do feito, intime-se a parte interessada a comprovar 

o recolhimento da diligencia do oficial de justiça nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) dias, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT.

Isto pois, incabível o cumprimento do ato deprecado via postal, evidente 

afronta à natureza efetiva dos procedimentos de carta precatória.

Consoante diretrizes da CNGC , decorrido o prazo de trinta (30) dias sem 

o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 702247 Nr: 36868-22.2010.811.0041

 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: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIELE ALINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA NO PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO 

RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263887 Nr: 25756-12.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPOSTO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEL LTDA, ARNALDO ALBINO WAGNER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: 

OAB 5.308/A MT

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro os benefícios da AJG e determino o apensamento do 

presente feito ao processo indicado na inicial.

Sem prejuízo da providência supra, intime-se a parte embargada, para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1109434 Nr: 14460-27.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALSI ROBERTO CITADELLA - 

OAB:47925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de carta precatória redistribuída para esta Unidade Judiciária em 

razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual definiu que as Varas Cíveis e 

Criminais irão processar os procedimentos desta espécie que sejam de 

sua competência.

 Portanto, prosseguindo-se com seu regular processamento, diante da 

certidão do oficial de justiça (fl. 17), renove-se o expediente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1263888 Nr: 25757-94.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. BILSKI CIA LTDA (SUPREMACIA ALIMENTOS), 

JOÃO JOSNEI BILSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro os benefícios da AJG e determino o apensamento do 

presente feito ao processo indicado na inicial.

Sem prejuízo da providência supra, intime-se a parte embargada, para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 979615 Nr: 13926-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LORDES FIGUEREDO - ME, MARIA 

DE LORDES FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do oficial de 

justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 752461 Nr: 4313-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLOVIS PIRES MODESTO, SIMONE MARIA 

SOARES MODESTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍGIA MÁRCIA DA SILVA - 

OAB:9.590-E/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Procedo a intimação da parte requerente para manifestar sobre a petição 

de fls. 192/197
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 390930 Nr: 26344-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AGNOLON, ROSEMARY ALCARAZ 

ORTA COUTINHO

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado, deduziu 

a ação referenciada em face de RODRIGO AGNOLON e ROSEMARY 

ALCATRAZ ORTA COUTINHO, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que (fls. 107/113), os executados 

compareceram espontaneamente aos autos suprindo a citação válida nos 

termos do artigo 239, §1º, do CPC, em que as partes litigantes noticiaram 

auto composição amigável, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o sucinto relato.

Fundamento. DECIDO.

Considerando a anunciada transação entre os contendores (fls. 107/113), 

o que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada entre as Partes, e, por consequência, nos 

termos do artigo. 924, II, do CPC, julgo extinto o processo.

 Custas processuais e honorários sucumbenciais na forma pactuada no 

acordo.

Oficie-se o cartório para proceder ao levantamento dos registros e 

averbações dos imóveis descritos (fls. 81/88).

 Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 396781 Nr: 31001-82.2009.811.0041

 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): FABIANA DUARTE LOPES VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – 

SICREDI EMPREENDEDORES MT, pessoa jurídica de direito privado, deduziu 

a ação referenciada em face de FABIANA DUARTE LOPES, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que (fl. 146), a Cooperativa credora 

requereu a extinção do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento. DECIDO.

Considerando o pedido da Cooperativa credora (fl. 146), o que põe termo 

ao objeto da presente demanda judicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

nos termos do artigo 924, III, do CPC.

 Custas processuais pagas com na inicial (fl. 66).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1086751 Nr: 4603-54.2016.811.0041

 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: CONSORIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAIZA KRISTIYWEN DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito (fls. 49/50), sendo 

desnecessária a anuência da Requerida, eis que ainda não foi citada.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte Autora (fls. 49/50), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas processuais pagas na inicial (fls. 19/19-verso).

DETERMINO o recolhimento imediato do mandado de busca e apreensão se 

expedido. No mais, existindo eventual restrição no veículo objeto do litigio, 

proceda-se a devida baixa, mediante as cautelas de estilo.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, facultado eventual desentranhamento de 

documentos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1114621 Nr: 16535-39.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO, 

EUNICE NEVES DE SOUZA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos 

do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 

04/08), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO o espólio, na pessoa da sucessora EUNICE NEVES DE 

SOUZA, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 3573-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARLEY GONÇALVES DA ROCHA, SINVAL 

CAVALCANTE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 367582 Nr: 5606-88.2009.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIREITO HUMANOS, GENY PEREIRA DA 

SILVA, JONIL ALVES DE OLIVEIRA, INSTITUTO DAS MISSIONÁRIAS DO 

BOM JESUS, MAIRA ALMEIDA ZAITTUNE, ODEMIAS NUNES DE ALMEIDA, 

PAULINO PIRES DA SILVA, SEBASTIÃO BORGES DE ALMEIDA, 

SEBASTIÃO SOBRINHO DE BESSA, VALDERECO JOSÉ CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta e não havendo situação que 

infirme a pretensão da parte autora, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

APLICANDO, aos saldos existentes nas contas-poupanças indicadas às 

fls. 23/25 em favor do autor Centro de Direitos Humanos Henrique 

Trindade, à fl. 38 em favor da autora Geny Pereira Da Silva, à fl. 43 em 

favor do autor Instituto das Missionárias do Bom Jesus, à fl. 64 em favor 

do autor, Jonil Alves de Oliveira, à fl. 69 em favor da autora Maira Almeida 

Zaitune, à fl. 74 em favor do autor Odemias Nunes de Almeida, à fl. 78 em 

favor do autor Paulino Pires da Silva, à fl. 83 em favor do autor Sebastião 

Borges de Almeida, à fl. 88 em favor do autor Sebastião Sobrinho Bessa e 

à fl. 93 em favor do autor Valderedo José Cardoso, o IPC de 42,72%, no 

reajuste monetário ocorrido no mês de janeiro de 1989, bem como, 

CONDENANDO o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual 

diferença entre o valor custodiado e o que será calculado nos termos 

desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá 

ser corrigida monetariamente pelo IPC/INPC/UFIR, desde a data da lesão, 

nos moldes supramencionados, e acrescida de juros de mora, a partir da 

citação, fazendo-o com resolução de mérito, com fulcro do artigo 487, 

inciso I, do CPC, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.

Condeno a parte demandada nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jorge Iafelice dos Santos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1019998 Nr: 31928-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR RODRIGUES MITSUZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97057 Nr: 12605-04.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEGORINI, CONCEIÇÃO NUNES 

PIGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772661 Nr: 25775-91.2012.811.0041

 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): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1089492 Nr: 5992-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMAR DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5992-74.2016.811.0041 – ID: 1089492

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível bens 

penhoráveis (veículos), via sistemas Renajud, pelo que, seguem os 

demonstrativos com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor 

se manifestar em cinco (5) dias.

 Considerando a falta de impugnação à penhora de valor, manifeste-se o 

Exequente no mesmo prazo assinalado alhures.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 1º de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035242-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1035242-04.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: RAMIRO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao embargante. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Intime-se o Banco 

embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035766-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AGRIPINO DA SILVA (RÉU)

INDUSTRIA ELETROMECANICA SAO PAULO LTDA - ME (RÉU)

DARCY DA CUNHA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência 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 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008875-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008875-06.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 42.121,30; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: ALEX GIACOMINI DELATORRE Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 06 de 

abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034793-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (REQUERIDO)

 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000177-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000177-11.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 115.966,77; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Parte Ré: REQUERIDO: G. RODRIGUES DA CUNHA 

EIRELI - ME DESPACHO Vistos e etc. Defiro o pedido de emenda à inicial, 

vindo na petição de Id. 11455954. Procedam-se as retificações devidas. 

Tendo em vista que o valor dado à causa deve corresponder ao conteúdo 

econômico da pretensão do autor e sobre este são recolhidas as custas 

pertinentes, tenho que uma vez majorados, devem as custas processuais 

serem também revistas, devendo o requerente promover o recolhimento 

de eventual saldo remanescente. Intime-se o requerente para, no prazo de 

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

pertinentes sobre o valor dado à causa, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002532-91.2018.8.11.0041

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:

ZANDHER HENRIQUE NUNES BATAIOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002532-91.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 31.114,57; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ZANDHER HENRIQUE 

NUNES BATAIOLI Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico 

que o endereço (cidade) informado na petição inicial junto ao ID 11636105, 

diverge das informações constantes no Contrato de Alienação Fiduciária 

em Garantia de Bens Móveis e notificação extrajudicial, consoante ID's 

11636160 e 11636160. Sendo assim, intime-se o requerente para que 

emende a inicial, trazendo aos autos o endereço correto do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 79942 Nr: 3468-37.1998.811.0041

 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): DARCI SILVA DE ARAUJO, ISMAEL DARCI 

DAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de intimação da decisão de fl. 146 e a 

parte exequente não indicou bens da parte devedora que possam ser 

penhorados.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1158634 Nr: 35362-98.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS 

LTDA-ME, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 92/93.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343039 Nr: 13234-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA MENDONÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/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 aos cálculos de fls 395/396 cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082800 Nr: 2823-79.2016.811.0041

 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): CLAUDINEY TADEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 15/12/2021.

II – Defiro o pedido junto às fls. 63/65 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1088874 Nr: 5634-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCIMAR OLIVEIRA DA SILVA, JOSCIMAR 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço dos requeridos:

 - Joscimar Oliveira da Silva - CNPJ nº 18.244.016/0001-05.

- Joscimar Oliveira da Silva - CPF nº 336.881.628-46.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093580 Nr: 7765-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUSA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do executado: Diego de Sousa Monteiro – CPF nº 

026.819.931-05.

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, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1066509 Nr: 53896-27.2015.811.0041

 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): KEISA DA COSTA CAMPOS E CIA LTDA, 

KEISA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais das requeridas pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço das requeridas:

 - Keisa da Costa Campos e CIA Ltda - CNPJ nº 08.658.796/001-86.

- Keisa da Costa Campos - CPF nº 827.039.061-53.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 
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requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042007 Nr: 42538-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D C SILVA & SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:121.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 Por tais razões, REJEITO a exceção de pré-executividade, e de 

consequência, determino o prosseguimento da execução, nos seus 

ulteriores termos.Intime-se o banco exequente para, com esteio na citação 

pronunciada na decisão de fl. 66, adotar as medidas necessárias ao 

deslinde da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 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.: 804197 Nr: 10660-93.2013.811.0041

 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): ROSENILDES FRANCISCA LEONCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço da requerida: Rosenildes 

Francisca Leoncio – CPF nº 571.980.631-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785657 Nr: 39525-63.2012.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

 Comparece nos autos a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-padronizados PCG – Brasil Multicarteira, sem esclarecer o 

motivo pelo qual interfere na lide e deixando de comprovar a legitimidade 

necessária para tanto.

 Às fls. 51/52, pugna pela conversão da ação de depósito em ação de 

execução por quantia certa, embora não integre o polo ativo da presente 

demanda.

Diante disso, intime-se a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não-padronizados PCG – Brasil Multicarteira para, no prazo de 

5 (cinco) dias, informar a razão pela qual comparece nos autos, 

esclarecendo se requer o deferimento de eventual retificação do polo 

ativo da lide e, sendo este o caso, trazer aos autos documento hábil à 

comprovação da titularidade do bem/crédito especificamente tratado na 

presente demanda, de modo a legitimar a sucessão processual porventura 

pretendida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831190 Nr: 36872-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, ELZA 

LIYOKO UMINO KUNIOCHI, MARIO AKIO KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito, especificamente tratado na lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840345 Nr: 44747-75.2013.811.0041

 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): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta dos endereços dos requeridos: Multicores 

Tintas e Materiais de Construções LTDA –ME CNPJ nº 

02.378.932/0001-06, Nery Moreira Salazar CPF nº 104.239.581-00 e 

Rosimeire Emilio Farias CPF nº 884.465.9901-82.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374809 Nr: 11067-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em conta as diversas tentativas infrutíferas em localizar bens 

e/ou ativos financeiros do executado, Defiro o pedido de fls. 84; 
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expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção de bens que 

guarneçam a residência do executado Sr. Cláudio Roberto de Amorim, 

tantos quantos bastem, para satisfação do débito atualizado de R$ 

80.939,88 (oitenta mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e oito 

centavos).

II – Intime-se o exequente para nomear o depositário judicial, o qual ficará 

responsável pelos bens, no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344755 Nr: 14765-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Bradesco S.A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em 

face de Alexandra Moura da Silva.

 À fl. 94, o exequente noticia o cumprimento da obrigação por pagamento, 

requerendo a extinção.

Em consequência, julgo e declaro extinta a execução, nos termos dos 

artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houverem, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Exaurido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão com intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81186 Nr: 4893-02.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO AUGUSTO DE VIEIRA DE AGUAR, 

ELIANE MOURA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727763 Nr: 23655-12.2011.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLON FAGUNDES LARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Republico o certidão de fl. 67 por não ter constado na publicação o nome 

do advogado: Intimar o advogado FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ, 

OAB/MT 22.131 a regularizar sua representação processual nos autos, no 

prazo de 05 (cinco dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1158634 Nr: 35362-98.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS 

LTDA-ME, DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que os documentos que acompanham a petição encartada 

aos autos de fls 97/149 encartada aos autos está ILEGÍVEL impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para encartar nos autos os documentos de forma LEGÍVEL , no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de DESCONSIDERAR a realização do 

feito. Impulsiono mais, aguarde-se a publicação da Certidão de fls 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422536 Nr: 7451-24.2010.811.0041

 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: L. G. AGENCIA DE VIAGEM, TURISMO E CONSULTORIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 153/157 foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 55185 Nr: 1048-20.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, PATRICE ROTHER 

CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT, SIMONI LEISER SABO DE OLIVEIRA - OAB:10.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, 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 a parte requerida a fim de requerer o que 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 204471 Nr: 18476-10.2005.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA MARTINS ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 203 do 

CPC, faço expedir publicação de intimação para a Requerente 

manifestar-se sobre a Carta Precatória devolvida, acostada às fls. 

254/278 dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 116751 Nr: 6447-06.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Soleica F. de Goes F. de Lima, LUCIVANI BREMBATTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 Certifico que a impugnação de fls. 171/174 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar sobre 

a impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 23225 Nr: 4720-70.2001.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

(...)

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da ação, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Condeno o requerente apenas e tão somente em custas processuais e 

deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em vista que não 

ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído nos autos.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 355660 Nr: 26136-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO BOM DESPACHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Finasa S/A em face de Benildo Bom Despacho de Souza.

Às fls. 53 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 58.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114178 Nr: 16374-29.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.F. ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de CITAÇÃO de fls.40, devolvida pela ECT 

pelo motivo "DESCONHECIDO", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133758 Nr: 24505-90.2016.811.0041

 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): ANDRE MARTINS KAWABATA, DIOGO 

ANTONIO MARTINS KAWABATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de CITAÇÃO de fl. 52/53 devolvida pela ECT 

pelo motivo "AUSENTE", no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149132 Nr: 31309-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026390 Nr: 34988-19.2015.811.0041

 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: MARLISE BECKER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUIRA FILHO - 

OAB:8254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Marlise 

Becker em face de Banco Panamericano S/A.

Às fls. 93 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto a devolução da 

correspondência informa que a parte autora estava ausente, consoante 

certidão de fl. 97. Fora novamente intimado para manifestar-se no 

processo, todavia a correspondência fora devolvida pelo motivo 
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“desconhecido”.

 Constitui dever da parte manter o endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais. Bem ainda, 

consoante determina o artigo 274, parágrafo único do CPC.

Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 9522-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Itaú- Unibanco S/A em face de Wesley Marcelino de Oliveira

Às fls. 67 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 73.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91651 Nr: 13052-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WG/EUROMOBILE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, ROBERTO WENCESLAU, HOMERO DE CAMPOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS - 

OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, HOMERO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6.605/MT, 

VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611, VICTOR UGO DE SOUSA - 

OAB:9.611/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos autos aferi que trata-se de Ação de 

execução distribuída em 16/12/1997 portanto há mais de 10(dez) anos, 

com litisconsórcio passivo, consta as fls.29 a citação do executado 

Homero de Campos Duarte, e o auto de arresto dos bens de propriedade 

da empresa ( não citada) as fls 30/55, convertido o arresto em penhora 

em face a citação por edital dos executados restantes, em petição 

acostada as fls 118/119, requereu a parte executada a substituição do 

bens penhorados pelo imóvel de matricula 29.0083 às fls 118/120, intimado 

por hora certa para encartar aos autos os documentos que comprovasse 

a propriedade do referido imóvel (fls 183) o executado em petição de fls 

185/188, requereu a substituição da penhora para outro imóvel de 

matricula 26.036 do RGI do 6º Oficial da Capital; intimada a manifestar a 

parte exequente manifestou (fls 217/219) a impossibilidade de sustituição 

da penhora realizada em face a dissolução de União Estável acostada as 

fls 187/207; em petição a parte executada requereu o encaminhamento 

dos autos a Vara de Falências ante a falência decretada ao executado, 

consta nos autos as fls 250 a determinação judicial para que a parte 

executada depositasse os bens em que é fiel depositario ou a quantia 

equivalente em dinheiro, expedido o mandado, consta a certidão negativa 

encartada as fls 330, intimada a manifestar as fls 333,em 17/03/2016 a 

parte exequente apenas e tão someete juntou pedidos de sustituição de 

polo ativo e substabelecimentos a novos procuradores. Assim ante o 

extenso relato, impulsiono os autos para intimar a parte exequente para 

dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de prescrição intercorrente e/ou 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.: 920716 Nr: 43880-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do requerido: Elias Vieira – CPF nº 007.438.854-14.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825396 Nr: 31406-79.2013.811.0041

 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): DOGILES CORRETORA SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc

Defiro a consulta de dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e para tanto, 

procedo à consulta do endereço do requerido: Dogiles Corretora Seguro 

de Vida Ltda, CNPJ nº 05398859000114.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 68881 Nr: 5110-06.2002.811.0041

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRUANZA S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, OTAVIO SIMPLICIO 
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KUHN - OAB:14.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados CELSO MARCON, OAB/MT 

11.340-A a regularizar sua representação processual, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 95202 Nr: 3951-33.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A-FINASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFÉ COM LEITE COMÉRCIO DE ALIMENTO 

LTDA - ME, Ariadne Rosa Grisólia, MARCO ANTONIO RODRIGUES 

GUERREIRO

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

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10033, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741677 Nr: 38516-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDROZO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678, 

ISAIAS ALVES DA SILVA - OAB:14778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 9994, 

sem a manifestação da parte requerente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021733-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DIAS VALADAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021733-40.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.025,32; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação Fiduciária]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: CLEIA DIAS VALADAO 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I - Cleia Dias Valadão Rodrigues 

devidamente qualificada e representada, nos autos da ação de busca e 

apreensão, movida por Banco Bradesco Financiamentos S/A, apresentou 

junto ao ID 11525838, Embargos de Declaração da sentença proferida 

constante no ID 11432273, alegando a existência de omissão, pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Aduz o embargante que a 

sentença proferida junto ao ID 11432273, julgando procedentes os 

pedidos da parte autora na ação, contém omissão, tendo em vista que o 

Juízo deicxou de analisar os pedidos e documentos da embargante, ora 

requerida, junto ao ID's 8261815, 82618174, 8261817 e ss. Alega a 

embargante quanto ao mérito, que a parte ré suscitou matérias de direito 

que não são alcançadas pelos efeitos da revelia, mas a sentença não se 

manifestou sobre elas. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo embargante, tenho que não merece acolhimento. 

Trata-se, a matéria de coisa julgada para este Juízo analisar, 

extinguindo-se o conhecimento da discussão por parte desta jurisdição. O 

que objetiva o embargante, por meio dos presentes embargos é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o 

que só será possível através do recurso cabível. Assim entendo que não 

há o que se aclarar na referida decisão. Com essas considerações, rejeito 

os embargos declaratórios. II - Decorrido o prazo recursal, retornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 05 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003856-19.2018.8.11.0041

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:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003856-19.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.024,55; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: NEROWILLIAN DIAS DE 

SOUZA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo FIAT/ STRADA FIRE FLEX, Ano 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BD27803MC7466805, Renavan 

372635911, Placa NRP-2849, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 
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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, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

CRISTINA MARCHIORI STEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000195-32.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 39.485,70; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Parte Ré: REQUERIDO: CRISTINA MARCHIORI STEIN 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca / Modelo: VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.6 Cor: PRATA - Ano / 

Modelo: 2016/2017 Placa: MT/QBT-2473 - Chassi: 9BWAB45U3HP003484, 

Renavam: 01089176659, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

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. M/Cuiabá, 06 de abril de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000102-69.2018.8.11.0041

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:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000102-69.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 405.348,10; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo 

de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 06 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAIXAO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006352-55.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.040,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE PAIXAO SOARES Parte Ré: RÉU: 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Decisão Interlocutória Vistos etc. Compulsando 

os autos verifico a existência de dois embargos de declaração interpostos 

contra a sentença junto ao ID 11757985. O primeiro pertence ao Banco 

Agiplan S/A, devidamente qualificado e representado, nos autos da ação 

de busca e apreensão, movida por José Paixão Soares, apresentou junto 

ao ID 11861611, Embargos de Declaração da sentença proferida 

constante no ID 11757985, alegando a existência de obscuridade, 

pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a 

r. decisão. No segundo embargos de declaração interposto junto ao ID 

11884297, contra a sentença constante no ID 11757985, a parte autora 

José Paixão Soares alegou a existência de omissão, pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto omisso e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Quanto aos embargos 

opostos por Banco Agiplan S/A, aduz o embargante que, na sentença 

proferida junto ao ID 11757985, o Douto Magistrado aplicou a taxa média 

do empréstimo consignado para limitar o contrato em análise, quando, na 

verdade, os contratos celebrados são empréstimos pessoais não 

consignados. Pleiteia a parte ré a desconsideração da taxa média 

estabelecida na sentença que limitou os juros remuneratórios com base no 

empréstimo consignado, considerando a aplicação da taxa média para 

empréstimo não consignado de 72,22% ao ano. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que não 

merece acolhimento. Trata-se, a matéria de coisa julgada para este Juízo 

analisar, extinguindo-se o conhecimento da discussão por parte deste 

juízo nesta jurisdição. O que objetiva o embargante, por meio dos 
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presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na sentença 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível. Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão. Com essas 

considerações, REJEITO os embargos declaratórios do embargante Banco 

Agiplan S/A. No tocante aos embargos opostos por José Paixão Soares, 

aduz o embargante que a referida sentença foi omissa ao não manifestar 

acerca da devolução dos valores descontados além do contratado. Alega 

que o Banco embargado descontou 11 (onze) parcelas em sua conta 

corrente, além das parcelas contratadas, sem qualquer contrato ou 

autorização, sendo que nove foram informadas na petição inicial e duas 

(ID’s 6686713 e 8234252) descontadas no decorrer do processo. Razão 

assiste ao embargante em vista da omissão que recaiu sobre a sentença 

constante no ID 11757985. A decisão inicial de ID 5040876, deferiu o 

pedido de tutela de urgência da parte autora para o embargado suspender 

imediatamente os descontos na conta corrente do embargante, bem ainda 

para que o embargado se exclua e se abstenha de realizar novas 

inclusões em nome do autor nos cadastros de quaisquer órgãos de 

proteção de crédito. Na sentença junto ao ID 11757985, o Douto 

Magistrado não discorreu acerca da confirmação do pedido de tutela 

antecipada. Assim ACOLHO os embargos declaratórios opostos para 

sanar a omissão ocorrida, fazendo constar no dispositivo da sentença de 

ID 11757985: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, 

de consequência, determino que: (...) 3. Após a revisão do débito, desde o 

início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, quanto à 

TODOS aos descontos efetuados na conta corrente do mesmo, desde o 

início desta contratação, referente ao contrato aqui discutido, 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. (...) 5. Diante dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo requerente, tenho que seu pedido merece acolhimento. 

Assim, torno definitiva a tutela antecipada, a fim de determinar a 

suspensão dos descontos na conta corrente do requerente José Paixão 

Soares, referente ao contrato aqui discutido de n. 0209801001. (...)” 

Mantenho a decisão no restante incólume. II – Cumpra a Secretaria o 

determinado na sentença junto ao ID 11757985, item 1, COM URGÊNCIA. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 06 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: 1023624-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023624-96.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Neusa Leite da Silva, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9360748. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). Ante 

a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de 

novembro 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: 1021642-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA GOMES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021642-47.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Pan S/A propôs 

Ação de Busca e Apreensão em face de Creuza Gomes de Miranda 

Rodrigues, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9516882. 

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais 

custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de 

novembro 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: 1014735-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA JUNIOR E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014735-22.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 31.693,98; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: COSTA JUNIOR E CIA LTDA - ME Sentença Vistos etc. 

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, o acordo celebrado pelas partes instrumentalizado 

junto ao ID 12514348. Em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“c”, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes e 

honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de oficiar ao DETRAN 

e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. Ante a renúncia do 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, 05 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023123-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ZUCK DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023123-11.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.435,25; Tipo: Cível; 
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Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: ALTAIR 

ZUCK DOS SANTOS Sentença Vistos etc. Administradora de Consórcios 

Nacional Hoda Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Altair 

Zuck dos Santos, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

11425586. 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, 05 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 383326 Nr: 19521-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDNDCL, MAPM, SMHDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, PROMOTORIA 

PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, FLÁVIO MÁRCIO DE CAMPOS GALLIO - OAB:12.038, 

GUILHERME DE ALMEIDA - OAB:9.819-A/MT, KATERI DEALTINA 

FELFKY DOS ANJOS - OAB:7.640

 Ante o exposto:a)- Defiro a memória de cálculo apresentada pelo 

Ministério Público (fls. 1686/1688);b)- Determino que seja bloqueado, via 

sistema Bacenjud, eventuais valores encontrados nas contas bancárias 

dos executados Instituto de Neuropsiquiatria de Cuiabá Ltda., Marcos 

Antônio Parissoto Mendonça e Sandra Maria Hasse de Mendonça até o 

montante de R$ 38.949,23 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e nove 

reais e vinte e três centavos). O feito permanecerá em gabinete até a 

efetivação da ordem, nos termos dos artigos 512, §2º e 517, ambos da 

CNGC;c)- Restando a diligência negativa ou insuficiente para saldar o 

montante executado, determino a penhora de veículo(s), via sistema 

Renajud, de propriedade dos executados Instituto de Neuropsiquiatria de 

Cuiabá Ltda., Marcos Antônio Parissoto Mendonça e Sandra Maria Hasse 

de Mendonça até o valor de R$ 38.949,23 (trinta e oito mil novecentos e 

quarenta e nove reais e vinte e três centavos);d)- Caso a diligência acima 

não seja suficiente para saldar o montante perseguido, determino a 

penhora de imóvel, via sistema CNIB, até o valor de R$ 38.949,23 (trinta e 

oito mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos);e)- 

Em caso de bloqueio de valores positivo, intimem-se os executados, nos 

termos do §1º do art. 841do CPC;f)- Cumpridas as determinações supra, 

vista ao exequente;g)- Após, retornem-me os autos conclusos.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036947-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CUNHA DE CAMPOS (AUTOR)

A. C. C. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1036947-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CAROLINE CUNHA DE CAMPOS, 

ANA CAROLINA CUNHA ESPIRITO SANTO RÉU: EDMILSON SILVA 

ESPIRITO SANTO Vistos etc. Intimem-se as partes, para manifestarem-se, 

acerca do laudo constante do id 12549159, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, colha-se o pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026559-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO OAB - MT1933-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EDUARDO GENIU DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026559-75.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: JANAINA 

LUCILA DE CAMARGO Parte Ré: REQUERIDO: MAURO EDUARDO GENIU 

DA COSTA Vistos etc. Diante da notícia de falecimento do requerido - id. 

12443786, INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para que se manifeste, 

quanto ao prosseguimento do ação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a requerente, 

pessoalmente, no endereço constante dos autos, para que diga quanto ao 

prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de abril de 2018. ANGELA REGINA GAMA 

DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008884-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1008884-65.2018.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO 

PERPETUO SOCORRO DE BRITO SILVA Parte Ré: INVENTARIADO: 

FRANCISCO GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Inventário, proposta por Maria do Perpetuo de Brito Silva, requerendo a 

abertura de inventário, referente aos bens deixados pelo de cujus 

Francisco Gomes da Silva. Verifica-se da presente ação que, a autora, 

reside na comarca de Várzea Grande/MT, bem como o falecido também 

residia na mesma comarca, uma vez que o atestado de óbito consta que o 

local de falecimento foi no município de Várzea Grande/MT. Sobre o tema é 

importante lembrar que, o art. 48, caput do CPC dispõe: “O foro do domicílio 

do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a 

partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, 

a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações 

em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” 

Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à Comarca 

de Várzea Grande/MT, para uma das Varas de Família existentes. 

Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de 

abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021468-04.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 203 de 417



Parte(s) Polo Ativo:

T. U. C. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

PATRICIA MACHADO MASSETTI OAB - 721.676.371-87 

(REPRESENTANTE)

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT0013747A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021468-04.2017.8.11.0041 Parte Autora: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

DE ARRUDA Parte Ré: ARTHUR MACHADO MASSETTI REPRESENTANTE: 

PATRICIA MACHADO MASSETTI Vistos etc. Tratam-se de Embargos de 

Declaração opostos, por Thomas Ubirajara Caldas de Arruda, em 

decorrência da decisão saneadora proferida nos autos, constante do id. 

12317280. Sustenta a parte embargante, a ocorrência de omissão na 

decisão ora embargada, quanto aos pontos controvertidos da demanda, 

por não ter cosntando a migração do plano de saúde do infante, como 

dependente no plano de saúde do embargante, assim como, por não 

constar o direito à convivência com a avó paterna, inclusive, para que 

possa pegar diretamente a criança no lar materno. Assiste razão ao 

embargante quanto à omissões apontadas, por isso, assim determino. 

Primeiramente, quanto aos pontos controvertidos alegados, os mesmos 

deverão ser objeto de prova pelo embargante, durante a instrução, o que 

leva a inexistência óbice à sua inclusão na decisão embargada. Por outro 

lado, a migração do plano de saúde atual para a condição de dependente 

no plano de saúde do embargante não traz qualquer prejuízo ao infante, 

pelo contrário, o plano de saúde da Unimed é considerado um bom plano 

de saúde e, ainda, conta com os benefícios oriundos do convênio 

estabelecido com o Ministério Público Estadual. Assim, considerando que a 

obrigação de pagamento do plano de saúde é do embargante, nada mais 

natural que haja sua migração, razão pela qual defiro o pedido. Outrossim, 

é direito dos avós a convivência e participação ativa na vida dos netos, o 

que, trará, inclusive, inúmeros benefícios ao desenvolvimento saudável da 

criança, motivo porque poderão os avós paternos retirá-lo do lar materno, 

nos dias fixados para o convívio com o genitor. Diante do exposto, 

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos 

do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para que esta decisão 

passe a ser parte integrante da decisão de id. 12317280, à qual, ainda, 

deverá ser acrescido: “Ante a inexistência de conflito, quanto à guarda 

compartilhada, FIXO os pontos controvertidos como sendo: a) A 

impossibilidade do exercício da convivência do infante com seu genitor, 

fora do lar materno. b) necessidade, possibilidade e proporcionalidade, na 

fixação do quantum alimentar. c) A alegação de litigância de má-fé da 

Requerida, face à alteração dos fatos, notadamente quanto ao alegado 

abandono paterno durante a gestação. d) A alegação de má-fé da 

Requerida no registro civil da criança, sem a indicação da paternidade. e) 

a prática de alienação parental pela requerida. O plano de saúde do 

infante, que deverá ser custeado pelo genitor, deverá constar como 

dependente em seu plano de saúde, que conta com convênio junto ao 

Ministério Público Estadual. Consigno que, aos avós paternos é garantido o 

direito de convivência, por força do art. 1.589, parágrafo único, do Código 

Civil, poderão retirar o infante do lar materno, no período fixado para 

convivência do genitor” Ressalto que, a presente decisão é parte 

integrante da decisão proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. Dê-se 

integral cumprimento à decisão preferida. Cuiabá-MT, 05 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007899-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA OJEDA E SILVA (REQUERENTE)

LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BERNADETE OJEDA KIHARA (REQUERENTE)

ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LEUSA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO)

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1007899-96.2018.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA, BERNADETE OJEDA 

KIHARA, JOSE OJEDA DE ALMEIDA, LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA, LEIA 

OJEDA E SILVA, LEUSA OJEDA DE ALMEIDA, MARIA LUCIA ALMEIDA 

ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: LEDA OJEDA DE ALMEIDA Vistos etc. 

Nomeio como Curadora Provisória de LEDA OJEDA DE ALMEIDA, mediante 

compromisso, MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON, para que, 

pratique os atos da vida civil da curatelanda que, envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Ante as informações acerca do estado de saúde da 

mesma, deixo, por ora, de determinar a sua entrevista. Cite-se a 

curatelanda dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, a 

mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se 

a curatelanda, encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine 

Figueira Desto que, ora nomeio como curadora especial da beneficiária, 

conforme disciplina o art. 72, do CPC. Oficie-se o INSS, para que em 05 

(cinco) dias, informe a este Juízo se a curatelanda, recebe algum 

benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do 

prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. Outrossim, 

intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, comprovando nos autos o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento. Realize-se estudo social em 30 (trinta) dias. 

Notifique-se o douto Parquet. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA 

GUTIERRES GIMENEZ NELIAN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020314-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA VANIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIVISÃO DE CENTRAL DE MANDADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1020314-82.2016.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUIZA VANIA DE ARAUJO PARTE RÉ: TICIANA APARECIDA DE 

ARAUJO OLIVEIRA INTIMANDO(A, S):TERCEIROS E INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:17/11/2016 VALOR DA CAUSA: R$ 500,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Luiza 

Vania de Araujo, em benefício de sua filha Ticiana Aparecida de Araujo 
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Oliveira, ambas devidamente qualificadas nos autos. A ação fora 

recebida, através da decisão do ID: 4265765, que nomeou a requerente 

como curadora de Ticiana. No ID: 3714505, encontra-se o atestado 

médico, comprobatório da incapacidade da beneficiária. Na fase de 

instrução processual, veio aos autos o relatório de estudo psicológico 

(ID:4782846) e, seu interrogatório não fora possível por seu estado de 

saúde debilitado e pelas dificuldades de sua locomoção. Instado a se 

manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela, conforme parecer do ID:9489337. É o relatório. DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Luiza Vania de 

Araujo, em benefício de sua filha Ticiana Aparecida de Araujo Oliveira, 

ambas devidamente qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere às pessoas 

absolutamente incapazes, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido de curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não ser suficiente, em face de Ticiana ser portadora de retardo 

mental grave. O relatório de estudo psicológico comprovou que a 

requerente vem cuidando dos interesses da beneficiária e que esta 

necessita de terceira pessoa para gerir os atos de sua vida civil, 

evidenciando-se a pertinência da presente medida protetiva de curatela. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de Ticiana Aparecida de Araujo 

Oliveira, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos 

da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe 

como curadora, sua mãe Luiza Vania de Araujo. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 755 do CPC. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2017. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito Eu, TATIANE BEZERRA BONA , 

digitei. Cuiabá - MT, 6 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021864-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDE KAMILA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON AIRES DE ABREU (REQUERIDO)

 

Carta precatória devolvida

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003597-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DACIO PEREIRA RODRIGUES OAB - SP156358 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. S. D. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003597-24.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 6 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 966158 Nr: 7487-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRD, GRD, JERD, LCCDAD, NRD, VRDC, ESDC, LRDP, 

PDCD, EDWRD, PCD, EDJCRD, EAP, MKRD, MRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - 

OAB:OAB/MT 18.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 Diante do exposto, a fim de permitir a efetiva prestação jurisdicional nos 

presentes autos, determino a INTIMAÇÃO pessoal da inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias:1º. Comprove nos autos a alienação dos 

veículos e o depósito judicial dos valores arrecadados, conforme 

determinado à fl. 160.2º. Esclareça e comprove o crédito que alega 

existência, perante à Sanecap, oriundo da ação nº. 

0045283-46.2012.811.0001, diante da informação de que o processo foi 

extinto, sem julgamento do mérito, por desídia processual da parte autora, 

conforme informado às fls. 140/144.3º. Regularize a representação 

processual da herdeira, Maria Klara Ribeiro Duque, que deve ser assistida 

por seu representa legal, não mais representada, nos termos do parecer 

de fl. 159.4º. Apresente as últimas declarações, as quais devem incluir 

plano de partilha, de forma detalhada, abarcando os bens levantados no 

curso do inventário, sob pena de remoção da inventariança, face ao 

descumprimento dos deveres que lhe são impostos no exercício do munus 

público. Outrossim, EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal, para 

que efetue a imediata transferência dos valores, referentes ao título de 

capitalização – nº. 222.003.0181244-9, bem como, o valor referente à 

Apólice de Seguro – nº. 108211064397, em nome de Leila Cecília 

Rodrigues Duque, como já informado nos autos, encaminhando cópia da 

certidão de óbito e do documento de fl. 133, no prazo e 05 (cinco) dias, 

sob pena de desobediência.Sirva cópia da presente como mandado de 

intimação pessoal . Cumpra-se.Cuiabá-MT, 20 de março de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 917199 Nr: 41570-69.2014.811.0041

 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: CAT, EVDO, WADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 917199

Vistos etc.

 Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Evandro Vincenzi 

de Oliveira, representado por seu genitor e avó paterna, colacionados às 

fls. 1372/1375, em face da sentença de fls. 1366/1371.

Aponta o embargante, a existência de omissão na sentença proferida, 

sustentando que não foi objeto de análise a discordância do descendente, 

quanto à meação do imóvel residencial, localizado no condomínio Bosque 

dos Ipês.

Os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na 

decisão embargada, a teor do disposto no art. 1.022, do CPC, o que não 

se verifica no presente caso.

Isso porque, a sentença proferida tão somente homologou acordo firmado 

anteriormente pelas partes, e, assim sendo, eventual vício de 

consentimento deverá ser discutido por meio de ação própria.

Ademais, consigno que os autos de inventário, não comportam extensa 

dilação probatória, devendo eventuais questões relativas a créditos do 

espólio, serem perseguidos nas vias ordinárias.

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONHEÇO e 

NEGO provimento aos embargos declaratórios opostos, por falta de 

amparo legal.

Mantenho incólumes os termos da sentença de fls. 1366/1371.
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 P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 917199 Nr: 41570-69.2014.811.0041

 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: CAT, EVDO, WADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 917199

Vistos etc.

INTIME-SE a parte apelada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente contrarrazões, ao recurso de apelação interposto às 

fls. 1377/1392, tempestivamente, conforme certificado à fl. 1395, em 

observância ao disposto no parágrafo 5º do art. 1.024 do Código de 

Processo Civil.

Ante o julgamento dos embargos de declaração, nesta data, aguarde-se o 

decurso do prazo recursal à parte embargante.

Havendo interposição de recurso de apelação pela outra parte, INTIME-SE 

a parte apelada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente contrarrazões.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça para apreciação, em atenção ao disposto no §3º do art. 1.010, do 

CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 100470 Nr: 4283-39.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDFFDS, MVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALIA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106, DALILA COÊLHO DA SILVA - OAB:6106/MT, THIAGO 

COELHO DA CUNHA - OAB:16317-MT, VALMIR PEDRO SCALCO - 

OAB:5163/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, EDUARDO MAHON - OAB:6.363, MÁRCIO 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329, RONALDO GOMES DE CASTRO - 

OAB:22789/O

 Código 100470

Espécie Ação de Execução de Alimentos

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, por meio de sua culta advogada, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do pedido de fls.979/980.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 928553 Nr: 48512-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: VBC, AFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBCF, JBC, RBC, SJC

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

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 928553

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Alice Ferreira Gomes, em face de Veridiano Bonfim 

Cavalcanti.

À fl. 95, a curadora da autora, noticia o seu falecimento, juntando cópia da 

certidão de óbito à fl. 96.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, em face do óbito da 

autora, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, 

e, via de consequência, REVOGO a decisão de fl. 84.

 INDEFIRO o pedido de expedição de ofício para cancelamento do benefício 

de pensão por morte, pois se trata de providência a ser adotada pela 

parte.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1288019 Nr: 4300-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDA-M, AVDC, EAVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SCARPELLINI VIEIRA - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1288019

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 450637 Nr: 23161-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFR, OR, MRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE VALERIA OURIVES 

OLIVEIRA REINERS - OAB:8.134-MT, DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, ELIO ARAUJO SILVA - OAB:4876-A/MT, FERNANDO 

AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, JHETH JEANNE 

MARTINS DA SILBA ARAUJO - OAB:11160-B, RAFAELA REINERS 

GONÇALVES - OAB:14875 MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ARAUJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT

 Diante do exposto, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

com baixa no relatório desta Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição, 

pelo prazo máximo de 01 (um) ano ou até que haja apresentação das 

dívidas do espólio de forma circunstanciada e devidamente especificada, 

comprovando-se a quitação integral, a fim de possibilitar a correta 

verificação de bens partilháveis.INTIMEM-SE os herdeiros da presente 

decisão.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1126570 Nr: 21533-50.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMD, VCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMS, MAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA ISABEL DE ARAUJO - 

OAB:21.531/MT

 Código 1126570

Vistos etc.

Em atenção aos requerimentos de fls.83, esclareço que, Marcos Alves 

Dourado já consta no polo passivo da presente ação, conforme se vê da 

decisão de fls.22, restando pendente, tão somente, a inclusão na capa 

dos autos que, deverá ser imediatamente regularizada pela Secretaria 

desta Vara Judicial.

Outrossim, indefiro o pedido de reabertura do prazo para defesa de 

Marcos, visto que, este se encontrava presente na solenidade de fls.49, 

acompanhado de suas patronas que, por sua vez, tomaram conhecimento 

da ação, estando ciente que, o prazo para apresentação de contestação 

passou à fluir a partir da referida audiência, nos moldes da decisão de 

fls.22.

 Sem prejuízo da ordem acima, intime-se Marcos, por meio de sua culta 

advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, esclarecendo se 

concorda com a retirada de seu nome do registro de nascimento do 

infante.

 Como medida de celeridade, designo audiência de conciliação para o dia 

04 de junho de 2018, às 15:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação da parte autora e, 

citação/intimação do requerido Douglas.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1114317 Nr: 16426-25.2016.811.0041

 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: ACDO, THO, ACDO, THO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCPTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR 

- OAB:14.301 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada às fls. 119/125, dos bens deixados por CARLA 

PATRÍCIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.OFICIE-SE o Banco do Brasil, para que 

efetue o depósito dos valores existentes em nome de Carla Patrícia 

Teixeira Alves de Oliveira, inclusive referente ao título de capitalização nº. 

31912583, para conta judicial, vinculada a estes autos.Transitada em 

julgado esta decisão, após a comprovação do pagamento do ITCMD, 

remetam-se os autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, 

em seguida, não havendo impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha, o 

competente alvará para transferência de propriedade do veículo e para 

levantamento das quantias depositadas em favor do meeiro, consignando 

que as quantias referentes aos herdeiros menores, deverão permanecer 

em conta judicial, até que alcancem a maioridade ou, mediante autorização 

judicial, após ouvido o Ministério Público.INDEFIRO o pedido de gratuidade 

processual.Custas pelos requerentes.Após, procedam-se as devidas 

baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1137234 Nr: 26206-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLE LIMA DOS ANJOS - 

OAB:13442-E, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17688/MT, 

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:13952/B, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 Diante do exposto:1º. INDEFIRO o pedido de perícia contábil, tendo em 

vista que basta ao requerido separar e organizar os documentos por mês 

e em ordem cronológica, de forma minuciosa, por meio de planilha de 

crédito e débito, ou seja, fazendo constar as receitas recebidas no mês e 

as despesas respectivas, dispensando, assim, conhecimento técnico, 

podendo, inclusive, ser apresentada pelo ilustre procurador da 

parte.INTIME-SE o requerido para que apresente planilha de crédito e 

débito, de forma organizada por mês e em ordem cronológica, no prazo de 

20 (vinte) dias, findo o qual, com ou sem as providências, serão as contas 

julgadas por este Juízo.Consigne-se que, as despesas devem ser 

comprovadas por meio de documento idôneo, como notas fiscais e 

recibos, não bastando para tanto, recibos em nome de terceiros, ilegíveis 

ou rasurados ou que não permitam identificar a correlação da despesa 

com o curatelado.2º. INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, tendo 

em vista que a matéria em exame é essencialmente documental.3º. 

Outrossim, frente aos fatos narrados no relatório de estudo social, 

acostado às fls. 371/374, os quais demonstram que os cuidados com o 

curatelado é realizado por sua companheira, INTIME-SE pessoalmente 

Adelice Fernandes Baliero, para que compareça perante este Juízo, a fim 

de informar se aceita o encargo da curatela de seu companheiro Orlando 

Palaro, no prazo de 05 (cinco) dias. Sirva cópia da presente decisão como 

mandado .Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 534076 Nr: 8325-63.1997.811.0041

 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: GACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:

 Código 534076

 Vistos etc.

Intime-se o subscritor de fls. 43, para juntar aos autos, a recusa do 

cartório, em dar cumprimento ao formal de partilha de fls. 42, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Sem prejuízo da ordem acima, requisitem-se do Cartório próprio, 

informações, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a correspondência 

envie-se cópia da petição de fls. 43, para maior elucidação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1081616 Nr: 2322-28.2016.811.0041

 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: MEDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRMSJ, KGSJ, SRMSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BEZERRA BENEVIDES 

RAMOS - OAB:13.350
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 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Cumpra-se.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 345470 Nr: 15518-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCR, CCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:9.508 - MT, PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - 

OAB:9508 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA 

- OAB:13.919

 Diante do exposto, notadamente diante da inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Cumpra-se.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1072490 Nr: 56419-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLG, EAGDP, MLG, JGDP, LDP, LMFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES G DE LIMA - 

OAB:5773/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - 

OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 Código 1072490

 Vistos etc.

 Intime-se a herdeira Liliana Mafalda, pessoalmente, para que, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, manifeste-se , acerca das alegações de fls. 

67/87, bem como da avaliação de fls. 95/98.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1124772 Nr: 20802-54.2016.811.0041

 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: CRDFM, MMCDO, MFSDO, KNO, APD, EMFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o presente arrolamento de bens, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões, de 

acordo com o plano de partilha de fls. 130/132, relativamente aos bens e 

direitos deixados por ROOSEVELT CAMPOS DE OLIVEIRA, salvo erro ou 

omissão e ressalvados os direitos de terceiros.Consigno que, os direitos 

decorrentes do crédito trabalhista – ação 02199.1991.001.23.00-8, ficam, 

desde já, partilhados entre os herdeiros, na mesma proporção observada 

para partilha do saldo de FGTS. Transitada em julgado esta decisão, 

SOMENTE APÓS a juntada da certidão negativa de débitos perante a 

Fazenda Pública Estadual, expedida pela Procuradoria Estadual, e do 

comprovante de pagamento do ITCMD, remetam-se os autos à Fazenda 

Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo 

impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvará para levantamento 

dos valores depositados.Após, procedam-se as devidas baixas e 

anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.Torno 

definitiva a concessão da gratuidade concedida.Sem custas.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 753345 Nr: 5243-96.2012.811.0041

 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: EFB, RBDM, RDPB, RBJ, RBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, 

FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 753345

Vistos etc.

 INTIME-SE o inventariante, para que se manifeste quanto ao esboço de 

partilha, apresentada às fls. 163/166, bem como, quanto ao pedido de 

adjudicação dos bens do espólio, em favor do credor Henrique Alves 

Pereira, acostado às fls. 167/170, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 909109 Nr: 36222-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDEF, MDEF, JIGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, 

gustavo vettorato - OAB:11001-A, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA 

SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 18210, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699, VERA LÚCIA MARQUES 

LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento da quantia depositada, transferindo-a para a 

conta poupança de Joselita Imaculada Gonçalves Emidio, CPF 

025.640.561-13, nº. 00002017-4, agência 1681, operação 013, Caixa 

Econômica Federal, dados constantes à fl. 101.Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação.Custas pelo executado. 

P.R.I.C.Cuiabá-MT, 20 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 839097 Nr: 43630-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPES, MOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTS, WES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. 

ALMEIDA - OAB:4166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 
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- OAB:15.056/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O

 Código 839097

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Antônio Sérgio de 

Almeida Filho e Dione Francisca, em face de Gabriel Turra Serante e 

Walter Edsel Serante, devidamente qualificados nos autos.

Os exequentes visam o recebimento dos honorários advocatícios, fixados 

na sentença proferida às fls. 114.

O pedido foi deferido à fl. 125, oportunidade em que determinada a 

intimação dos executados para pagamento.

Foram realizadas diversas tentativas de buscas de bens e valores em 

nome dos executados, sendo que às fls. 155/157, restou positivo o 

bloqueio das quantias descritas.

Intimados acerca dos bloqueios realizados, os exequentes nada 

requereram, deixando transcorrer o prazo, sem manifestação, conforme 

consta à fl. 164.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

Verifica-se que, os exequentes deixaram de promover o andamento do 

processo, embora devidamente intimados, via DJE, já que advogam em 

causa própria, conforme certificado à fl. 89.

O desinteresse da parte autora gera prejuízos aos trabalhos judiciais, 

tomando o tempo que deveria ser dedicado aos demais jurisdicionados 

que se empenham em busca de soluções para seus processos.

 Assim, constatada a inércia e desídia dos exequentes, resta frustrado o 

prosseguimento do processo, impedindo-o de atingir seu objetivo final.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante do abandono da 

causa pela parte autora, por mais de 30 (trinta) dias.

PROCEDA-SE o desbloqueio dos valores retidos às fls. 155/157.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Custas pelos exequentes.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1209155 Nr: 8137-69.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Código nº 1209155

Cuiabá -MT, 03 de abril de 2018 às 16:00 horas.

PRESENTES

MMª Juíza de Direito: Drª Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian

Defensor Público: Dr. Anderson Cassio Costa Ourives

 Aberta a audiência, constatadas as presenças supra e, ausência da 

testemunha arrolada, tendo em vista que, não fora intimada (fls.36), pela 

MMª Juiza foi assim deliberado: Vistos etc. Suspendo o presente ato, para 

que, sua continuidade tenha lugar, no próximo dia 23 de maio de 2018, às 

15:30 horas. Comunique-se o douto juízo deprecante. Intime-se. Os 

presentes saem devidamente intimados. Nada mais. Eu,________ (Renata 

Mendes de Aguiar Monaski) assessora de gabinete, o digitei.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Dr. Anderson Cassio Costa Ourives

Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1172891 Nr: 41260-92.2016.811.0041

 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: MCDSN, MFNDDS, VLNDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 647 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

a partilha apresentada às fls. 88/93, dos bens e direitos deixados por 

JOSEVAL DIAS DA SILVA, atribuindo aos herdeiros por contemplação 

seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros.Transitada em julgado esta decisão, após a juntada de 

certidão negativa de débitos perante a Fazenda Pública Estadual 

(expedida pela Procuradoria do Estado) e Municipal, além da comprovação 

do recolhimento do ITCMD, remetam-se os autos à Fazenda Pública 

Estadual, para manifestação e, em seguida, não havendo impugnações, 

EXPEÇA-SE o formal de partilha, o competente alvará para transferência 

de propriedade dos veículos e alvará para levantamento das quantias 

depositadas em favor da meeira, consignando que as quantias referentes 

aos herdeiros menores, deverão permanecer em conta judicial, até que 

alcancem a maioridade ou, mediante autorização judicial, após ouvido o 

Ministério Público.DEFIRO o pedido de gratuidade processual.Sem 

custas.Após, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente de nova determinação.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 03 de abril 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151844 Nr: 32495-35.2016.811.0041

 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: DRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO DO SUL - OAB:MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:15591

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que 

FERNANDO JORGE COUTINHO GOUVEA é pai biológico de DANATIELE 

RODRIGUES DE FREITAS, nascida na data de 29 de dezembro de 1989, 

conforme certidão de nascimento acostada à fl. 13.EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil, no qual a infante foi registrada, 

para inclusão do nome do genitor, pelo que passará a se chamar 

DANATIELE RODRIGUES DE FREITAS GOUVEA, bem como, para que se 

efetue a inclusão do nome dos avós paternos: MARIA DIRCE COUTINHO 

GOUVEA e JOSÉ GOUVEA.Com trânsito em julgado desta decisão, 

certifique-se e, procedam-se as devidas baixas e anotações legais, 

inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, arquivando-se os autos 

independentemente  de  nova de terminação.Custas  pe lo 

requerido.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 19 de março de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1265294 Nr: 26119-96.2017.811.0041

 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: SLM, LGMC, JFJDS, AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BANDEIRA DE 

CASTRO - OAB:27.162/RS, WERNER BACKES - OAB:SC/1631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, CONHEÇO e 

NEGO provimento aos embargos declaratórios opostos, por falta de 

amparo legal.Mantenho incólumes os termos da sentença de fls. 582/584. 

P. R. I.C. Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037521-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA DANTAS TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabricio Ribeiro Nunes Domingues OAB - MT14544/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037521-60.2017.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: ANA GABRIELA 

DANTAS TENUTA Parte Ré: RÉU: OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES 

JUNIOR Vistos etc. Em consonância com o parecer do digno Ministério 

Público, indefiro a justificativa apresentada pelo demandado, visto que, 

não há nos autos, qualquer elemento capaz de afastar a obrigação 

alimentar pretendida. Intime-se a parte autora, por meio de seu culto 

advogado para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o valor 

atualizado do débito. Após, intime-se o devedor, por meio de seu culto 

advogado, para que, comprove o pagamento do valor em atraso, em 03 

(três) dias, sob pena de prisão. Ultrapassado o prazo acima assinalado 

sem a devida comprovação, venham-me os autos conclusos para 

decretação da prisão. Outrossim, oficie-se o Município de Cuiabá/MT, para 

que, promova ao desconto dos alimentos, nos moldes da decisão do id: 

12214165, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente que, hoje equivalem 

a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), depositando-se o 

numerário na conta bancária da parte exequente que, deverá informá-la 

aos autos, em 03 (três) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032652-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. I. B. F. A. (EXEQUENTE)

CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203/O (ADVOGADO)

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032652-54.2017.8.11.0041 Parte Autora: EXEQUENTE: ZANNIE ISADORA 

BATISTA FRANCA AUAD, CRISTINA SILVA BATISTA FRANCA AUAD 

Parte Ré: EXECUTADO: ROBERTO FRANCA AUAD JUNIOR Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente, por meio de sua culta advogada, para que, se 

manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016472-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

I. C. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1016472-60.2017.8.11.0041 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA DA COSTA LIMA, ISABELLA CRISTINA 

LIMA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: REINALDO SOARES DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, requerido por Isabela 

Cristina Lima de Souza, representada por sua genitora Laura Cristina da 

Costa Lima, em face de Reinaldo Soares de Souza, devidamente 

representado nos autos. Determinada a emenda da inicial no id. 8710721 e 

no id. 9824282, face à impossibilidade de cumulação dos ritos pretendidos, 

a requerente optou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, nos 

termos do petitório de id. 10042355. A ação foi recebida, nos termos da 

decisão de id. 10045002, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a citação do requerido, para pagamento da quantia de R$ 

5.801,48 (cinco mil oitocentos e um reais e quarenta e oito reais). 

Impugnação ao cumprimento de sentença consta no id. 11087096, da qual 

se manifestou a requerente no id. 11423792. Instado a se pronunciar, o 

ilustre Ministério Público pugnou pela designação de audiência de tentativa 

de conciliação. A parte autora informou a realização de acordo entre as 

partes, pugnando por sua homologação e extinção do processo. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo extrajudicial realizado entre as partes de id. 12424301, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo requerido. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 04 de abril 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004910-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTYANE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANIL FERREIRA 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 Processo: 

1004910-20.2018.8.11.0041. Parte Autora: AUTOR: CHRISTYANE 

SOARES DA SILVA Parte Ré: RÉU: ZANIL FERREIRA GOMES Vistos etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por Rafael Soares 

Ferreira, representado por sua genitora Christyane Soares da Silva, em 

face de Zanil Ferreira Gomes, devidamente representado nos autos. Foi 

determinada a emenda da inicial, nos termos da decisão de id. 11991586. 

A parte autora no id. 12465391, manifestou a desistência do pedido inicial, 

pugnando pela extinção da ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do CPC. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

especialmente pela expressa desistência do pedido inicial, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas pelo requerente. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 05 de abril 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011821-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES REGINA LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniel Bezerra de Paula (EXECUTADO)

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 Processo: 

1011821-82.2017.8.11.0041 Autora: EXEQUENTE: TAMIRES REGINA 

LOURENCO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: DANIEL BEZERRA DE 

PAULA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença, 

requerido por Daniel Junior Silva de Paula e Danielly Silva de Paula, 

representados por sua genitora, Tamires Regina Lourenço da Silva, em 

face de Daniel Bezerra de Paula, devidamente representado nos autos. Os 

requerentes buscam a satisfação de crédito alimentar, referente aos 

meses de agosto de 2016 a abril de 2017, que perfazia a quantia de R$ 

2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais). A ação foi recebida, 

somente quanto aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, 

além das que vencessem no decorrer da ação, sendo, então, o requerido 

intimado para pagamento da quantia de R$ 960,00 (novecentos e sessenta 

reais), sob pena de prisão. Citado, o requerente apresentou comprovação 

de pagamento, nos termos do petitório de id. 12310108, do qual se 

manifestou a requerente no id. 12415900, oportunidade em que concordou 

com a extinção da execução. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a 

presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, em face do cumprimento das 

obrigações que justificaram o presente pedido. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003606-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. A. H. (EXEQUENTE)

EDNA CRISTINA DE ASSUNCAO MOLINA PARADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MATOS HAUSSMANN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003606-20.2017.8.11.0041 Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA EDUARDA 

DE ASSUNCAO HAUSSMANN, EDNA CRISTINA DE ASSUNCAO MOLINA 

PARADA Parte Ré: EXECUTADO: JOSE MARIA MATOS HAUSSMANN 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, requerido por Maria 

Eduarda de Assunção Haussmann, representada por sua genitora Edna 

Cristina de Assunção Molina Parada, em face de José Maria Matos 

Haussmann, devidamente representada nos autos. A ação foi recebida, 

nos termos da decisão de id. 4823831. A requerente juntou no id. 

11459815, acordo realizado entre as partes. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público pugnou pela suspensão da ação, até integral 

pagamento, previsto para 31/03/2018. A requerente informou o 

cumprimento integral da obrigação, pugnando pela extinção da ação - id. 

12413214. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo extrajudicial realizado entre as partes 

- 11459815, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, 

por consequência, EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, 

III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022273-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA NOLASCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT0017889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CALIXTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022273-54.2017.8.11.0041 Visto. Remeta-se ao setor competente para 

elaboração de estudo psicossocial do caso, no prazo de 60 (sessenta) 

dias. Com o relatório juntado ao processo, dê-se vista à parte autora para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a vista ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6.4.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037513-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O (ADVOGADO)

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO MESSIAS LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE APARECIDO LIMA (HERDEIRO)

VERA LUCIA LIMA (HERDEIRO)

MARIA DE LOURDES LIMA FRANCA (HERDEIRO)

ROSANGELA DA SILVA LIMA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037513-83.2017.8.11.0041 Visto. Considerando o disposto na decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n . 

1003159-24.2018.8.11.0000, juntada com id. 12530550, intime-se a 

requerente para que emende a inicial, nos termos da decisão proferida 

com id. 11947710, exceto quanto às matrículas dos imóveis, que deverão 

ser apresentadas independentemente do registro do título de aquisição de 

propriedade em nome do inventariado. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento 

da petição inicial e extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá, 5.4.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034317-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. S. (REQUERENTE)

S. T. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034317-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUZANA TRINDADE MORENO, 

EDGILSON RONNI DE SOUZA Visto. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Suzana Trindade Moreno e Edgilson Ronni de Souza, 

ambos devidamente qualificados nos autos, propuseram a presente Ação 

de Extinção Consensual da União Estável. Verifico que a declaração de 

união estável constante do Id. 10637417, refere a uma petição inicial 

consensual, endereçada a uma das varas de família, mas não juntou a 

outra parte da referida ação, ou seja, não consta informações referentes 
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a esse processo. Assim, concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para a 

emenda da inicial, sob pena de indeferimento, com a conseqüente extinção 

do processo, sem julgamento de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, 15.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 952370 Nr: 1147-33.2015.811.0041

 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: CVDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDG, AMF, JMF, LAF, LAF, OMF, PMF, TAF, 

LCP, OMF, VEF, TMDS, DUDS, IVF, VVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA DE ARAUJO 

- OAB:15365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405, SERGIO BATISTELLA - OAB:9.155

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Com relação à alegação de que não constou o nome do 

advogado dos requeridos, embora realmente não tenha constado (constou 

apenas do processo de inventário, em apenso), não há falar nulidade, 

porque o patrono fez carga dos autos, e nesses casos, é inegável que 

deve ser considerado intimado. Quanto à alegação de que não foi 

analisada a petição de fls. 118/143, a razão não socorre os requeridos. 

Tal petição trata-se justamente da peça de contestação, na qual foram 

argüídas preliminares de mérito, como também a matéria do próprio mérito, 

inclusive as alegadas preliminares foram analisadas uma a uma no 

despacho saneador e rejeitadas. Com essas considerações, indefiro o 

requerimento de fl. 384 e verso. Em decorrência disso, considero a 

ausência dos requeridos injustificada. A seguir, foram colhidos os 

depoimentos de duas testemunhas da parte autora, em termos separados. 

O juiz declarou encerrada a fase instrutória. A requerente deverá 

apresentar memoriais no prazo de 10 (dez) dias. Depois, intimem-se os 

advogados dos requeridos para, no mesmo prazo, apresentar seus 

memoriais.

 Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Requerente: Advogada:

 Advogado:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 720979 Nr: 16456-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABM, LBM, VIVIANE DHALLAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÂNIO QUADROS JOSÉ ROLDÃO 

- OAB:107.099 OAB/MG, MELQUISEDEC JOSÉ ROLDÃO - 

OAB:22161-B/MT, MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689, 

RODRIGO MANZI PEREIRA - OAB:92917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente para que proceda ao recolhimento da diligência 

para cumprimento da carta precatória, determinado conforme despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 968166 Nr: 8338-32.2015.811.0041

 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: ABTA, LKTA, KVDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da Defensoria Pública a fim de indicar o nome e o 

endereço do empregador do requerido para se elaborar ofício ao 

empregador efetuar o desconto mensal em folha de pagamento, conforme 

os termos da sentença prolatada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017963-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CASTELO BRANCO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO0002062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINEI DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017963-05.2017.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: ALEX CASTELO 

BRANCO DE JESUS Parte Ré: RÉU: JOCINEI DA CRUZ Visto. Trata-se de 

ação em que foi determinada a emenda da petição inicial (id. 9263756), a 

fim de que fosse instruída com documento imprescindível para seu 

processamento. Na petição juntada com id. 9490630, em 18.8.2017, o 

requerente informou que estaria providenciando o desarquivamento do 

processo originário, para dele extrair cópia da sentença. Em 30.8.2017, foi 

promovida nova intimação do requerente para que emendasse a inicial. No 

evento n. 13186042, de 27.9.2017, foi registrado o decurso do prazo. É o 

sucinto relatório. D E C I D O. A ausência de documento imprescindível 

para propositura da ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, 

independentemente da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do 

Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 

267, § 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405). Em face do exposto, com 

fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos 

termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o 

processo sem resolução do mérito. Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita ao requerente. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de 

abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 887795 Nr: 21760-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSD, AAMD, PAMD, LTMD, AFD, JMRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12566, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, com estas considerações, indeferido o parcelamento, fls. 687, 

intime-se a inventariante/herdeiros para que complementem o pagamento 

das custas/taxas que forem apuradas em relação a este processo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando autorizado, todavia, se necessário, tão 

somente a expedição de alvará para levantamento de valor suficiente ao 
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pagamentos das custas processuais.Se cumprida essa determinação, 

expeça-se o que mais necessário à satisfação do direito das partes 

interessadas, em observância do acordo trazido aos autos e homologado 

por este Juízo. Do contrário, se decorrido o prazo fixado, sem nenhuma 

providência, ao arquivo com as cautelas de estilo, em observância 

inclusive do determinado às fls. 686v. Às providências. Intimem-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034004-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR RORIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

ODETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2018 ÀS 

17:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010908-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR AS PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 09/04/2018 ÀS 

15:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001099-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 10/04/2018 ÀS 

16:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002270-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT0007818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 10/04/2018 ÀS 

17:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037281-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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: designar Audiência de Conciliação 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018 , às 14:30 horas 

(MT). CUIABÁ, 6 de abril de 2018. CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037281-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 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 
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presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018 , às 14:30 horas 

(MT). CUIABÁ, 6 de abril de 2018. CAUCIA SOUZA ANTUNES FRITZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037281-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI NABARRETE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1037281-71.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Valor causa: R$ 18.115,08; Requerente: 

AUTOR: FERNANDO ROBERTO DE SOUZA Requerido: RÉU: DAVI 

NABARRETE SOUZA Ao Ilustre Representante do Ministério Público. Tendo 

em vista o interesse Público evidenciado pela natureza da lide e/ou 

qualidade da parte, faço o envio destes autos ao representante do 

Ministério Público,para, no prazo de 30(trinta) dias, de acordo com o art. 

178, da lei. 13.105/2015, com a finalidade de intimar Vossa Senhoria da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento no dia 11/04/2018 às 

14:30 horas para opinar como Custos Legis nos autos do processo abaixo 

identificado. 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, 6 de abril de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 968233 Nr: 8386-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, ACOLHO o pedido da 

parte autora por sentença (art. 487, I do NCPC) a fim de RECONHECER A 

UNIÃO ESTÁVEL entre a Autora: PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA e o de 

cujus: ISMAEL VALÉRIO DOS SANTOS pelo período de 06 (seis) anos, 

cujo início se deu no ano de 2.008 e o termo em 16 de setembro de 2.014, 

data do óbito (fls. 17), com fundamento no artigo 1º da Lei n.º 9.278/96 e 

artigo 226,§3º da Constituição Federal, bem como determinar seja 

expedido ALVARÁ JUDICIAL, a fim de levantar os valores existentes no 

Banco do Brasil, provenientes de título de capitalização Ourocap Torcida, 

Cliente: 14.880.304/0001 – 03, Conta n.º 5471, Agência n.º 7139, Número 

do título 414859, Código do Cliente n.º 443570486, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para a autora e igual montante para a menor 

Gracielly Vitoria Almeida dos Santos, para todos os jurídicos e legais 

efeitos.Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir litígio.Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. (LC n.º 80/94)Transitado em julgado, certifique-se 

e, posteriormente, remetam-se os autos ao arquivo, observando as 

cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 05 de abril de 2.018.Luis 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122825 Nr: 19978-95.2016.811.0041

 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: EMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMG, JGDS, JFGDS, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo que nos autos consta, ACOLHO o pedido da 

parte autora por sentença (art. 487, I do NCPC) a fim de RECONHECER A 

UNIÃO ESTÁVEL entre a Autora: EDNA MARQUES DE PINHO e o de cujus: 

MANOEL ROBERTO GARCIA DA SILVA pelo período de período de 05 

(cinco) anos, cujo início se deu no ano de 2.010 e o termo em 19 de 

dezembro de 2.015, data do óbito, com fundamento no artigo 1º da Lei n.º 

9.278/96 e artigo 226, §3º da Constituição Federal, para todos os jurídicos 

e legais efeitos.Isento de custas, ante a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.Deixo de condenar em verba honorária, por inexistir 

litígio.Ciência ao Ministério Público.Intime-se pessoalmente a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. (LC n.º 80/94)Transitado em julgado, 

certifique-se e, posteriormente, remetam-se os autos ao arquivo, 

observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 05 de abril de 

2.018.Luis Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1116406 Nr: 17219-61.2016.811.0041

 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: WTJDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDSM, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Moreira - 

OAB:OAB/MT 7881, Jonny Rangel Moshage - OAB:OAB/MT 7694

 POSTO ISSO, e pelo mais que dos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR 

(fls. 41/41 – verso) e ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do autor por 

Sentença (Art. 487, I do CPC), ante os motivos acima exposto, para 

minorar os alimentos devidos pelo genitor ao filho, fixando-o no importe de 

20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do autor, inclusive com 

incidência do mesmo montante em comissão, férias 13º Salário, e qualquer 

outra verba a ser recebida, deduzidos os descontos legais (I.N.S.S., e 

Imposto de Renda), a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante deposito em Conta n.º 1.005.078-2, agência 1.462-1, Banco 

Bradesco de titularidade da genitora do menor, Sr.ª Luanna Rodrigues de 

Sousa.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as partes.Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.As 

partes arcarão com as respectivas verbas honorárias. (art. 86, caput, 

C.P.C.)Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo, observando as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 04 de 

abril de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 987241 Nr: 17257-10.2015.811.0041

 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: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCM, JCDM, TMCDM, NDPJDUFDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 987241

São 03 (três) os requeridos:

 i) Diego Erik Santos Corrêa de Moraes, cuja contestação encontra-se às 

fls. 48/50;

ii) Jordan Corrêa de Moraes, que deixou transcorrer in albis o prazo para 
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interpor contestação, apesar de devidamente citado (fls. 35);

iii) Thaiana Maria Corrêa de Moraes, citada por hora certa, na pessoa do 

Senhor Jordan Corrêa de Moraes (fls. 35).

Desse modo, considerando que a requerida Thaiana Maria Corrêa de 

Moraes fora citada por hora certa (fls. 35), nomeio curador especial o 

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá – UNIJURIS, para que 

apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 337225 Nr: 8110-04.2008.811.0041

 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: SANDRA BRUM LOPES, FERNANDA BRUM LOPES, 

MARCIO RODRIGUES DA SILVA, FABIANO BRUM LOPES, FLAVIA BRUM 

LOPES, R. B. L, SANDRA BRUM LOPES, SANDRA BRUM LOPES, N. B. L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NILTON PAULO DO NASCIMENTO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16.020/MT, EDSON BATISTA FELIX SILVA - 

OAB:3667/MT, ELISÂNGELA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:12954, FABIO MOREIRA FELIX - OAB:10775-B, GERALDO SIDNEI 

AFONSO - OAB:5740, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 337225

Intime – se a inventariante para apresentar as últimas declarações com a 

partilha de bens, após dê – se vista ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005446-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ROBERTO FONTOLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ENDRES FONTOLAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 12500828, 

impulsiono os autos para intimar a Sra. Cristiane Endres Fontolan, através 

de sua advogada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

da dívida, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e 

também honorários advocatícios no mesmo percentual (CPC, art. 523 e 

parágrafo 1º). Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001144-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362/O-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 12383571 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 6 

de abril de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o cálculo de ID 12586456, em 

cumprimento à decisão de ID 12078274, impulsiono os autos para intimar o 

executado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do valor devido. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1006841 Nr: 26291-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCMCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.504

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado por ROSE 

CONCEIÇÃO MAIA CORREA DE MORAES, nos mesmos autos da Ação de 

Substituição de Curatela, na qual a requerente foi nomeada curadora de 

CREUZA HEDWIRGES MAIA, ambas qualificadas.

A requerente pleiteia autorização para venda da quota parte da incapaz 

(10%), de parte de uma área de 605 (seiscentos e cinco) hectares de 

terras pastais e lavradias da sesmaria denominada Terra Preta, no 

município de Poconé-MT, registrada perante o Cartório do 1º Ofício de 

Poconé-MT, matrícula 10.077, partilhado em Ação de Inventário.

 Alega que a parte da área (105 ha), onde está construída a casa na qual 

a interditada reside, não será vendida; que pretende utilizar o dinheiro para 

comprar um imóvel em Cuiabá; e que os demais herdeiros do imóvel 

(irmãos) também concordam com a venda da área.

 Juntou aos autos os documentos de fls. 237/291, dentre eles a cópia da 

ação de inventário, que partilhou o imóvel que se pretende a venda 

(237/278); e minuta do contrato de compra e venda.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a requerente afirme que 
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105 ha da área não serão vendidos, consta no contrato que 510 hectares 

serão desmembrados da área total, que possui 605 hectares.

Desta forma, após o desmembramento, restariam apenas 95 hectares 

(605-510=95), o que diverge da informação da requerente.

Assim, para evitar qualquer contradição, intime-se a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se a área remanescente, na qual 

a interditada continuará residindo, terá 95 ou 105 hectares.

Após, voltem conclusos.

Intime-se a cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028661-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR MOYA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA AUXILIADORA GLERIAN OAB - MT16532 (ADVOGADO)

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028661-70.2017.8.11.0041 

Parte Autora: JOSE ALTAIR MOYA PERES Parte Ré: ADRIANA DARLENE 

DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Oferecimento de 

Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas, relativo à criança 

BIANCA VITÓRIA OLVEIRA PERES, proposta pelo pai, em desfavor da 

mãe, na qual foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera, 

com a ausência da ré. Na mesma audiência, o autor requereu a busca e 

apreensão da criança, tendo em vista que a genitora não cumpriu com a 

determinação de regulamentação de visitas (ID 10758608). Pela decisão 

de ID 10771522 foi deferido o pedido de tutela de urgência do autor. Na 

certidão de ID 10847702, foi informado o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão da criança, para exercício do direito de visitas do pai. 

A criança Bianca, representada por sua genitora, apresentou contestação 

e documentos, alegando, preliminarmente, a ausência de legitimidade da 

criança quanto aos pedidos de guarda e regulamentação do direito de 

visitas, pois estes pedidos devem ser propostos em face da genitora 

Adriana, motivo pelo qual requer a emenda à inicial, retificando o polo 

passivo da ação. Ainda em preliminar, a ré impugnou o pedido de justiça 

gratuita do autor, alegando que a mera afirmação do estado de pobreza 

não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência; que o autor é 

funcionário da Prefeitura Municipal, e percebe remuneração bruta de 

R$3.249.51; pelo que, requer a revogação do benefício da justiça gratuita 

concedido ao autor. No mérito, alega que nunca obstou o direito de visitas 

do autor, mas apenas impedia que ele ocorresse em todos os finais de 

semana; que o autor contratou o plano de saúde UNIMED para a filha, mas 

não paga as mensalidades regularmente, de modo que a genitora é quem 

acaba pagando os débitos; que os valores pagos pelo genitor não suprem 

as necessidades da alimentanda; que a criança possui problemas de 

desenvolvimento, e faz consultas com fonoaudióloga; que as visitas 

devem ser deferidas de modo que a criança durma apenas na casa da 

mãe; pelo que, requer que a guarda permaneça exclusivamente com a 

genitora; a revisão dos alimentos provisórios, para que passem a 

corresponder a 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, mais 50% 

das despesas com materiais escolares, roupas e medicamentos; e a 

modificação do direito de visitas (ID 11087079 a 11087081). No ID 

11096338, a ré informou que o autor compareceu na residência dela em 3 

finais de semana seguidos (24/11/2017, 02/12/2017 e 09/12/2017), 

exigindo o direito de visitas, e ameaçando a genitora da criança, motivo 

pelo qual requereu a imposição de multa ao autor, pelo descumprimento da 

decisão que regulamentou as visitas. Impugnação à contestação no Id n° 

10081949, na qual o autor aduz que não mantém mais vínculo com a 

Prefeitura de Cuiabá; que encontra-se desempregado, e faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita. Manifestação do representante do Ministério 

Público, pelo saneamento do processo, e realização de estudo 

psicossocial, para averiguar a melhor forma de regulamentar a guarda e o 

direito de visitas, bem como auferir o binômio necessidade-possibilidade 

(ID 11776574). 2. Embora o autor tenha omitido que prestava serviços à 

Prefeitura de Cuiabá, verifica-se que a remuneração percebida por ele no 

trabalho temporário era no valor bruto de R$3.249.51, o qual está dentro 

dos parâmetros para concessão da gratuidade de justiça. Não bastasse 

isso, o autor comprovou que o contrato de serviço durou até 31/12/2017, 

e alegou que atualmente encontra-se desempregado. Isto porque, a 

condição de hipossuficiente da parte não é constatada apenas pela mera 

alegação de dificuldades financeiras, mas sim, pelo conjunto probatório 

como um todo, da sua condição social e dos sinais exteriores de 

riqueza[1]. No entendimento dos Tribunais Pátrios, cabe ao juiz decidir, no 

caso concreto, o deferimento ou não do benefício da Justiça Gratuita. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA NA ORIGEM. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA 

MANTIDO. 1. A declaração de insuficiência de recursos firmada pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita tem presunção relativa, 

cabendo ao Juiz aferir o real valor do conceito de pobreza, deferindo ou 

não o benefício diante da situação apresentada nos autos. 2. In casu, 

sequer haveria a necessidade de se exigir mais provas acerca da 

declaração de hipossuficiência firmada pela autor/agravante, vez que este 

não junta aos autos elementos para demonstrar a sua precariedade 

financeira, e, ao se obrigar com a aquisição de um veículo automotor, 

demonstra situação patrimonial de maior conforto frente à maioria da 

população de nosso país. 3. Agravo conhecido e improvido, indeferimento 

da justiça gratuita mantido. Caso não se comprove que a parte esteja em 

situação de hipossuficiência, pressuposto de concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, é autorizado o indeferimento do pedido. Veja-se: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrado que a requerente possui 

condições de arcar com as custas judiciais, é indefere-se o benefício da 

gratuidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70054113915, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 23/10/2013) Ementa: AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. Indefere-se o 

benefício da justiça gratuita, quando haja fundada razão para tanto. 

Decisão do Relator confirmada pela Câmara. (Agravo Nº 70060345899, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 30/07/2014). Todavia, no presente caso, o autor 

demonstrou que sua remuneração enquanto contratado da Prefeitura de 

Cuiabá não era de alto valor, bem como comprovou que tratava-se de um 

contrato temporário que já se encerrou, declarando ainda que atualmente 

está desempregado. Diante do exposto, mantenho os benefícios da justiça 

gratuita concedidos ao autor. 3. Com relação à preliminar de ilegitimidade 

passiva, tenho que é mera formalidade, posto que a criança está 

representada pela genitora nos autos, e a própria ré requereu que o erro 

seja corrigido por emenda à inicial. Além disso, verifica-se que no 

cadastro do processo no sistema PJE, a genitora já consta no polo 

passivo da ação, não sendo necessária nem mesmo a retificação no 

sistema. Assim, por mera formalidade, retifico de ofício o polo passivo da 

ação, para incluir a genitora ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA. 4. Tendo 

em vista que a ré ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA representa a ré 

BIANCA VITÓRIA OLVEIRA PERES, e assinou o mandado de citação de ID 

10847937, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, 

dou-a por citada. Além disso, verifico que a contestação de ID 11087079 

trata da guarda, das visitas e dos alimentos, atendendo tanto aos 

interesses da filha, quanto aos da genitora, de modo que determino o 

aproveitamento da contestação para ambas as rés. 5. Na contestação, as 

rés requerem a majoração dos alimentos provisórios fixados, todavia, o 

autor alega na impugnação que atualmente encontra-se desempregado. 

Considerando que já existem alimentos fixados em favor da incapaz, no 

valor equivalente a 22% (vinte e dois por cento) do salário mínimo vigente 

(incidindo sobre o 13° salário, férias e verbas rescisórias, etc., quando 

houver), bem como, o pagamento do plano de saúde da criança, junto à 

AGEMED; além da complementação dos alimentos in natura com roupas, 

calçados e outros (ID 10011516), o que elimina o perigo de dano, entendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 216 de 417



por bem decidir acerca da modificação ou não dos alimentos após a 

realização do estudo psicossocial, que irá averiguar o binômio 

necessidade-possibilidade e se o autor de fato encontra-se 

desempregado, pelo que, relego a apreciação do pedido retro para depois 

do estudo. 6. Além disso, com relação ao pedido das rés, para 

modificação do direito de visitas do pai, ora fixado em finais de semana 

alternados, buscando a filha no lar materno, aos sábados, às 10h00min 

horas, e devolvendo-a aos domingos, no mesmo local, às 19:00 horas, 

entendo que este também só poderá ser apreciado após a realização do 

estudo psicossocial, que irá averiguar a melhor forma para regulamentar 

as visitas. 7. Por outro lado, considerando a informação de que o autor 

tenta exercer o direito de visitas em todos os finais de semana, determino 

a intimação dele, através de seu advogado, para que cumpra o direito de 

visitas exatamente na forma estabelecida na decisão de ID 10011516, ou 

seja, em finais de semana ALTERNADOS, sob pena de suspensão do 

direito de visitas. 8. Não havendo preliminares ou outras questões 

processuais a serem apreciadas, dou o feito por saneado, nos termos do 

art. 357, do CPC. 9. Fixo como ponto controvertido as possibilidades do pai 

e as necessidades da criança; a aptidão dos genitores para o exercício da 

guarda compartilhada ou unilateral; bem como, a melhor forma de 

regulamentar o direito de visitas, sendo que, a distribuição do ônus da 

prova deve-se dar na forma prevista no art. 373, I e II, do CPC. 10. Acolho 

o parecer do representante do Ministério Público e determino a realização 

de estudo psicossocial do caso, a ser realizado com as partes, pelos 

servidores deste Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

averiguado, em especial, as necessidades da filha e as possibilidades do 

pai; a aptidão das partes para o exercício da guarda compartilhada ou 

unilateral; e a melhor forma de fixar o direito de visitas, observadas as 

condições da residência paterna. 11. Com o laudo nos autos, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca do 

estudo psicossocial, e informarem se pretendem produzir outras provas. 

12. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se o parecer do 

representante do Ministério Público e voltem conclusos. 13. Cumpra-se e 

intime-se. Cuiabá, 06 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal [1] IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. CABIMENTO. Procede a impugnação do benefício que fora 

deferido, quando a beneficiária tem expressivos sinais exteriores de 

riqueza, pois o instituto da gratuidade se destina apenas às pessoas que 

são, efetivamente, hipossuficientes. Recurso desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70072299753, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/03/2017)

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004280-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE ABREU SILVA BONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO DAVI BONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004280-61.2018.8.11.0041 

Parte Autora: MARCIA DE ABREU SILVA BONATTO Parte Ré: MARCO 

DAVI BONATTO Vistos, etc. Trata-se de Carta Precatória, distribuída para 

este juízo por força da Resolução n° 11/2017/TP. Assim, cumpra-se, na 

forma deprecada, servindo o presente como mandado. Comunique-se ao 

deprecante, prestando as informações. Após, devolvam-se os autos ao 

Juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se e intime-se. 

Cuiabá, 06 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003121-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

VANICE PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

ADAO ANTONIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DOS SANTOS BIGIO OAB - MT9386/O (ADVOGADO)

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

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003121-83.2018.8.11.0041 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEONIR PEREIRA DE 

FREITAS, VANICE PEREIRA DE FREITAS, ADAO ANTONIO DE FREITAS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual os 

requerentes pretendem o levantamento de valores, deixados por sua 

falecida mãe GERALDA PEREIRA DE FREITAS, a título de FGTS e PIS, junto 

à Caixa Econômica Federal; PASEP junto ao Banco do Brasil; e valores 

relativos a resíduo de aposentadoria, pensão e decorrentes de ação 

judicial, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ao 

dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a 

Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, assevera que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante o órgão pagador da falecida. Posto isto, 

determino a expedição de ofício à ALMT e/ou ao ISSSPL (Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem 

são os dependentes habilitados da de cujus GERALDA PEREIRA DE 

FREITAS, bem como, informe sobre a existência de valores referentes a 

resíduo de aposentadoria, pensão e decorrentes de ação judicial, 

depositando os referidos valores em uma subconta do presente processo, 

caso estejam disponíveis para levantamento. 2. Procedi neste ato, 

pesquisa via BACENJUD, para a verificação da existência de valores em 

nome da falecida, cujo resultado restou negativo, conforme extrato em 

anexo. 3. Tendo em vista que a pesquisa Bacenjud não encontrou valores 

em nome da falecida, expeça-se ofício às seguintes instituições 

financeiras, requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, da 

seguinte forma: a) Caixa Econômica Federal, para que informe a existência 

de valores, a título de FGTS e PIS, bem como valores depositados em 

nome da falecida, depositando-os em uma subconta deste processo; b) 

Banco do Brasil, a fim de que informe sobre valores depositados em nome 

da falecida, naquela instituição, referentes à PASEP, depositando-os em 

uma subconta do processo. 4. Ainda, os requerentes pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que 

tenham por objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita a quantia 

a ser recebida pelos requerentes, e não a capacidade dos próprios 

requerentes, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo valor que se pretende receber, razão 

pela qual, relego a apreciação do pedido retro, para depois da resposta 

dos ofícios. 5. Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá, 06 de abril de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029555-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON KOJI KAZAMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNEMAT - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCUROS (EDITAL 

001/2017-POLITEC) (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 
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decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Deverá o Impetrante, no 

mesmo prazo, adequar o polo passivo da ação, pois a autoridade coatora 

declinada (Estado de Mato Grosso) não possui legitimidade passiva, 

devendo figurar no mandamus a executora direta da ilegalidade atacada, 

ou seja, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação 

Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso 

( P O L I T E C / M T ) ,  c o n f o r m e  s e  v e r i f i c a  d o  E d i t a l  n . 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (subitens 16.4.4), por meio do seu 

representante legal (Presidente/Diretor). Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral 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: 1006142-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006142-04.2017.8.11.0041 AUTOR: SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO 

AMB DO EST MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Trata-se de Ação de Exibição de 

Documento ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DA 

SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO- SISMA/MT em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO E MT PREV, objetivando a concessão da 

liminar para determinar que as requeridas forneçam o balanço das 

receitas e despesas do MT-PREV detalhada por poder e órgãos 

autônomos, demonstrativo do passivo atuarial, de compatibilidade dos 

planos de ação, dentre outros. Contudo, compulsando os autos, vislumbro 

que a parte autora juntou no ID 6105245 uma petição de emenda a inicial 

dirigida ao Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Colíder, 

acompanhada de diversos documentos, contendo pedidos, a priori, 

estranhos à lide. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 ( 

quinze) dias, esclarecer a relação da petição contida no ID 6105245 e 

documentos a ela inerentes, com esta demanda, bem como para requerer 

o que entender de direito. Após, com ou sem manifestação, conclusos 

para decisão de tutela de urgência. Intime-se Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1026826-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026826-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN VISTOS ETC. Em 

atenção à peça de emenda apresentada pela parte autora, observa-se 

que persiste o interesse jurídico do terceiro no deslinde da contenda, 

afinal, há pedido de decretação de bloqueio do veículo que é de sua 

propriedade (ID 9661165). Desta feita, intime-se a parte autora para que, 

pela derradeira vez, no prazo de 15 dias, emende a inicial, sob pena de 

indeferimento, incluindo o terceiro Mário Henrique no polo passivo da ação 

e declinando o endereço deste para a citação. Às providências. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029222-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA OAB - MG98412 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031459-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCAF LEITNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 Numero do Processo: 

1031459-04.2017.8.11.0041 AUTOR: JOCAF LEITNER RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO I. Conforme delineado na decisão objeto do id. 10302424 

é certo que a assistência judiciária gratuita deve ser reservada para 

pessoas que comprovadamente demonstrarem insuficiência de recursos 

financeiros, nos termos do previsto no inciso LXXIV do artigo 5º da 

Constituição Federal. No caso dos autos, constata-se que o autor tem 

renda mensal de aproximadamente R$ 7.500,00, aliado ao fato de que é 

proprietário de 01 automóvel. Esses dados fáticos demonstram que o 

autor não é pessoa sem recurso financeiro e, como consequência, não 

deve ser beneficiado com a assistência judiciária gratuita (nesse sentido: 

AgInt no AREsp 915.526/MT, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma – j. 27.9.2016). Posto isso, indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita e determino o pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito (artigo 102, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). II. O pedido de desistência somente será analisado após o 

pagamento das custas e despesas processuais, pois o processo 

encontra-se instaurado. Assim, não é possível a desistência sem antes 

regularizar os débitos processuais pendentes. III. Int. Cuiabá/MT, 22 de 

novembro de 2017. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031439-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 Numero do Processo: 

1031439-13.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO ABILIO ILHA TEIXEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO I. Conforme delineado na decisão objeto do 

id. 10270933 é certo que a assistência judiciária gratuita deve ser 

reservada para pessoas que comprovadamente demonstrarem 

insuficiência de recursos financeiros, nos termos do previsto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. No caso dos autos, 

constata-se que o autor tem renda mensal de aproximadamente R$ 

8.500,00, aliado ao fato de que é proprietário de 01 automóvel. Esses 

dados fáticos demonstram que o autor não é pessoa sem recurso 

financeiro e, como consequência, não deve ser beneficiado com a 

assistência judiciária gratuita (nesse sentido: AgInt no AREsp 915.526/MT, 

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma – j. 27.9.2016). 

Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob 
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pena de extinção do processo sem resolução de mérito (artigo 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil). II. O pedido de desistência 

somente será analisado após o pagamento das custas e despesas 

processuais, pois o processo encontra-se instaurado. Assim, não é 

possível a desistência sem antes regularizar os débitos processuais 

pendentes. III. Int. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2017. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034474-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034474-78.2017.8.11.0041 AUTOR: SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO 

AMB DO EST MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento (art. 321 do CPC), emendar a inicial, a fim de: 1) 

Indicar expressamente os valores pretendidos a título de repetição de 

indébito e restituição dos valores (itens “f. 3” e “f.4” – Núm. 10489054 – 

Pág. 66), uma vez que a apuração do valor que entende ter sido pago 

indevidamente pela cobrança de 1% sob as mensalidades sindicais e dos 

valores desviados a outras finalidades estranhas ao previsto legalmente 

ao FUNDESP são aferíveis por mero cálculo aritmético. Não obstante a 

corrente jurisprudencial em sentido contrário, concluindo pela possibilidade 

de aferição do quantum debeatur em sede de liquidação de sentença, não 

coaduno com tal entendimento, já que os valores dos pedidos de repetição 

de indébito e restituição de valores podem ser aferidos pela autora desde 

a propositura da inicial, bastando o mero cálculo aritmético da quantia que 

entende ter sido paga indevidamente pela cobrança de 1% sob as 

mensalidades sindicais e dos valores desviados a outras finalidades 

estranhas ao previsto legalmente ao FUNDESP. A propósito, vale 

consignar que estes valores já existem no mundo jurídico, pois já foram 

supostamente descontados do repasse das contribuições sindicais desde 

a publicação do Decreto n. 240/2015 e também já foram supostamente 

desviados das finalidades previstas ao FUNDESP, nos últimos 05 (cinco) 

anos, não existindo justificativa hábil a subsidiar a determinação de 

apuração do quantum por ocasião da liquidação da sentença. Ademais, 

não verifico que o presente pedido de repetição de indébito se amolde aos 

casos de liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento 

comum (art. 509 e seguintes do CPC). No mais, assim prevê o art. 324, 

§1º, inciso III, do CPC: "O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, 

formular pedido genérico: III - quando a determinação do objeto ou do valor 

da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.". No 

caso em análise, não existe ato a ser praticado pelo requerido para 

determinar o valor da condenação, não sendo lícito, portanto, a autora 

postular genericamente pela repetição de indébito sem declinar o quantum 

que entende devido. Vale ainda consignar que em casos similares ao 

presente, como, por exemplo, naquelas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, a parte autora deve, já na inicial, quantificar o valor 

incontroverso do débito, sob pena de inépcia da peça (art. 330, §2º, do 

CPC). Assim, deverá a requerente quantificar o valor perquirido em pedido 

de repetição de indébito e restituição de valores, sob pena de não 

conhecimento e processamento dos referidos pleitos. Anoto que a mera 

afirmação da autora de que teria protocolado Ofício junto à Secretaria de 

Estado de Gestão no dia 13/03/2017 para aferição dos valores dos 

pedidos de repetição de indébito e restituição de valores e que não teria 

obtido qualquer resposta da Secretaria competente não possui o condão 

de isentá-la do seu ônus de atribuir à causa um valor certo e determinado. 

2) Adequar o valor atribuído à causa, que deverá corresponder ao exato 

proveito econômico perquirido (pedido de repetição de indébito mais o 

pedido de restituição de valores). Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de 

novembro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035279-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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 Numero do Processo: 

1035279-31.2017.8.11.0041 AUTOR: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO I. Dê-se vista ao autor para, em 10 dias, 

comprovar o pagamento das custas e despesas processuais. II. Sustenta 

o autor, em síntese, que foi instaurado o processo administrativo junto ao 

PROCON, ante a reclamação firmada por um consumidor. Narra que ao 

final do processo foi aplicada multa no valor de R$ 40.840,00, o que a seu 

ver configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Ao final, pede o deferimento da tutela de urgência com o fim de suspender 

a cobrança da multa no valor de R$ 40.840,00 evitando a inscrição em 

dívida ativa (id. 10782892). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito 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 desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo a presença de elementos para o 

deferimento da tutela. Em análise do processo administrativo constato que 

Francisco Lopes de Orlando formulou reclamação no PROCON 

considerando a compra de 01 aparelho celular, produto esse que 

apresentou defeito (id. 10783124). Ao final do processo administrativo o 

réu aplicou multa em desfavor do autor no valor equivalente a R$ 

40.840,00 considerando: condição econômica; e, caráter educativo. 

Estabelece o artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor: Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a 

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada 

pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993) Parágrafo único. A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 

6.9.1993) A multa administrativa, portanto, deve ser graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, em obediência, ainda, aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade (nesse sentido: Apelação Cível n. 

81.856/2015 – Relator Desembargador José Zuquim Nogueira – Quarta 

Câmara Cível – j. 2.8.2016). No caso dos autos, entretanto, observa-se a 

existência de fundamentação genérica para a fixação da multa 

administrativa, sem a presença de elementos concretos que indiquem, com 

clareza, quais elementos fáticos foram utilizados. Aliado a isso, o réu não 

indicou critério fático preciso com força suficiente para elevar o valor da 

multa, tornando-a, neste juízo de cognição horizontal, elevada para o 

caso, em aparente violação aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em síntese, estamos diante da probabilidade do direito 

evidenciado. Também constato o perigo de dano, uma vez que a não 

suspensão de sua cobrança pode impor sérios prejuízos ao autor, 

inclusive com inscrição em dívida ativa. Posto isso, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência com o fim de suspender a cobrança da multa 
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no valor de R$ 40.840,00 evitando a inscrição em dívida ativa e 

consequente execução fiscal. III. Cite-se o réu para apresentar 

contestação, observado o artigo 183 do Código de Processo Civil. IV. 

Caso o réu, na contestação, sustente alguma das matérias enumeradas 

nos artigos 337 e 350 do Código de Processo Civil abra vista ao autor para 

manifestação, no prazo de 15 dias. V. Em seguida, dê-se vista ao 

Ministério Público. VI. Int. Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2017. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035076-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE ROQUE PIRES FILHO OAB - SP337120 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035076-69.2017.8.11.0041 AUTOR: SEQUOIA LOGISTICA E 

TRANSPORTES S.A. RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS ETC. 

Analisando a inicial, observa-se que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas processuais devidas. Desta feita, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, junte ao 

feito a(s) guia(s) e comprovante(s) de recolhimento(s) das custas 

processuais devidas com base no valor da causa. Cumpra-se. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035208-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035119-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034006-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA FARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. 

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 em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008838-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008838-76.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 191.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ARISTEU NEVES DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requerido 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 consignado às advertências legais. Com 

a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 6 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 858667 Nr: 600-27.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE ALESSANDRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863662 Nr: 4548-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE, SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por WILSON BELONE em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados, pelos fatos e 
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fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que à fl. 254, as partes noticiaram a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes à fl. 254, 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 

“c”, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34087 Nr: 974-39.1988.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): SAMIR BUCAIR, SERGIO LOPES LOUZADA, 

JOSÉ ANTONIO MARTINS BERNAL, ALBERTO JOSÉ LUZIARDI, JOSÉ 

LEONEL FRANCO, KLEBER DE ARRUDA BUCAIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR - OAB:3677/MS, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO JOSE LUZIARDI - 

OAB:15293/SP, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE Q. ALMEIDA - 

OAB:4166/MT, GERVASIO LEITE - OAB:0110/MT, LIDIO MAGALHÃES 

BANDEIRA DE MELLO - OAB:480, MARILIA BEATRIZ DE F LEITE - 

OAB:0798/MT, VICENTE BEZERRA NETO - OAB:0065/MT

 Autos n.º 34087 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

 Considerando as informações de fls. 1.629/1.630 e, ainda, levando-se em 

conta o petitório de fls.1.666/1.667, determino que se oficie o Cartório 

Extrajudicial do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá, encaminhando 

cópia da sentença proferida na espécie, bem como, da decisão de fls. 

1.500/1.502, para que a Serventia adote as providências necessárias, a 

fim de cumprir integralmente o comando sentencial prolatado neste feito.

 Ao depois, determino o arquivamento do feito, mediante o pagamento das 

custas processuais e as baixas e anotações pertinentes.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 5 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 703810 Nr: 38455-79.2010.811.0041

 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: NELSON FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC. Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da 

tutela.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. No mais, 

intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

pagamento dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, 

desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert 

nomeado na espécie.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 05 de 

abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032919 Nr: 38072-28.2015.811.0041

 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: CLAYTON SCHEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 1176-84.1995.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PAIAGUÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 Vistos etc.

Sobre o petitório de fl. 168, manifeste-se a parte requerida, no prazo de 05 

dias.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 462524 Nr: 31065-58.2010.811.0041

 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: EDINEY CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS - OAB:12.064, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8575, JULIANA LEITE MELO 

LUFT - OAB:11679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:10.814-B/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO 

- OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por 

conseguinte, REVOGO antecipação dos efeitos da tutela.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.No mais, intime-se o INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos honorários 

periciais. Aportando ao feito o comprovante de pagamento, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 05 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 914072 Nr: 39564-89.2014.811.0041

 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: LUIZ CARLOS PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) os 

honorários periciais, que serão, desde já, antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93.Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo 

judicial.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de 

abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 280845 Nr: 6305-50.2007.811.0041

 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: NEURELI FERREIRA DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473, MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - 

OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Autos n.º 280845 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando o transcurso do prazo da suspensão concedida à fl. 226, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727092 Nr: 22944-07.2011.811.0041

 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: ITACIR CECATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 727092 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 350751 Nr: 21294-27.2008.811.0041

 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: MARIA ELINA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela.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.No mais, intime-se o INSS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento dos honorários 

periciais. Aportando ao feito o comprovante de pagamento, desde já, 

autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na 

espécie.Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 05 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 775873 Nr: 29144-93.2012.811.0041

 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: MANOEL NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 . 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.Intime-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento dos honorários periciais. Aportando ao feito o 

comprovante de pagamento, desde já, autorizo o levantamento do 

montante em favor do expert nomeado na espécie.Proceda-se as 

anotações necessárias, remetendo-se os autos àquele Juízo. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 826340 Nr: 32277-12.2013.811.0041

 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: ANGELO ESMIT SOUZA GADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

condenar o requerido a restabelecer ao segurado o auxílio-doença desde 

o dia a sua cessação (05/06/2013 – fl. 52), com a incidência dos índices 

da seguinte forma:1) No que tange à correção monetária, conforme a 

decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 

20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros de mora, sejam 

fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 
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9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 1.960/09.Sem custas.Condeno a 

Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC.P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 343724 Nr: 14149-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA IZES DE MATOS GOMES LARA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o 

medicamento, sob a garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as 

prestações de contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de 

alvará em favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o 

requerido para manifestação, no prazo de 05 (c inco ) 

dias.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824710 Nr: 30755-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 Autos n.º 824710 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Informa a parte autora que o requerido, embora intimado, das 

determinações judiciais, deixou de providenciar o tratamento determinado.

Assim, requer a demandante seja realizado o bloqueio online, através do 

BacenJud, junto à conta única do demandado com a transferência dos 

valores constritos diretamente para a conta do prestador de serviço.

Entretanto, com o fito de evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões 

de bloqueio nas contas do Estado e Município, bem como, garantir o 

respeito à economicidade em tais contendas judiciais, determino, ad 

cautelam, a intimação da parte ré para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, manifestar-se sobre os valores orçados pela parte autora, sob 

pena de deferimento do bloqueio online.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741676 Nr: 38515-18.2011.811.0041

 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: MARIA ADRIANA RONDON MAIDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 741676 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a informação retro, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o 

que entender de direito.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941232 Nr: 55295-28.2014.811.0041

 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: MARCIO ALVES LAMEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSTINO ARAÚJO - OAB:RO/1038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13.100/MT

 Autos nº. 941232 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

 MARCIO ALVES LAMEGO, ingressou com Mandado de Segurança contra 

ato da FUNCAB – Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, em 

busca da anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação 

no Concurso realizado para provimento de cargos de Soldado da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, face a conclusão de que foi reprovado 

em sua investigação social. Pugna pela concessão de medida liminar para 

que seja concedido direito de participar dos treinamentos na academia de 

polícia. No mérito, pugna pela confirmação da medida.

 Para sedimentar o pleito, fez o encarte das reprocópias de fls. 12/43.

 A análise da liminar foi postergada para depois das informações da 

autoridade coatora (fl. 48).

Informações às fls. 62/64 pela denegação da segurança.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

A celeuma mandamental em voga cinge-se a regularidade da exclusão de 

candidato em concurso público para soldado da polícia militar, em virtude 

de ter sido condenado em processo criminal, em que reconhecida 

posteriormente a prescrição retroativa, matéria que foi assim enfrentada 

pela jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA 

“MILITAR – ILEGITIMIDADE EX OFFICIO DO GOVERNADOR DO ESTADO E 

DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – MÉRITO – 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO 

CRIMINAL – MATRÍCULA OBSTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mostrando-se evidente 

que o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário Estadual de 

Segurança Pública não praticaram o ato que inadmitiu a matrícula do 

impetrante no Curso de Formação, não há razões para que sejam 

mantidos no polo passivo da ação mandamental, haja vista que a eles 

falece competência para correção do ato questionado. 2. Nos termos do 

art. 22, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº. 408/2010, a matrícula 

no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar deste Estado está 

condicionada à prévia aprovação em sindicância pelo órgão respectivo 

sobre sua vida pregressa, de modo que, tratando-se de ato vinculado, não 

há qualquer resquício de discricionariedade administrativa na motivação do 

desligamento do candidato que não ostenta conduta moral e social 

compatível com o decoro exigido para cargo de policial, circunstância essa 

que não afronta o princípio da presunção de inocência. Precedentes do 

STF.” (MS 19665/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 
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RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017) (destaque nosso)

Iluminado pela orientação jurisprudencial encimada e tendo em vista que os 

documentos atrelados a exordial, não oferecem seguro amparo a 

pretensão autoral, mister se faz o indeferimento da liminar vindicada na 

peça de ingresso.

Diante desses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR requerida na exordial.

Colha-se parecer ministerial e, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1293677 Nr: 6083-96.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE ITIQUIRA-MT, LUANA MORAIS 

CARNEIRO, KMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA MORENO PEREIRA - 

OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1293677 – Carta precatória

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se, consignando as nossas homenagens.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, através de Oficial de Justiça Plantonista, 

caso necessário.

 Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 933484 Nr: 51169-32.2014.811.0041

 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: CLÁUDIA HEINEN SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS ANJOS CIGERZA, 

ALTAIR ANTONIO CIGERZA, COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 933484 – Procedimento Comum

 Vistos etc.

Proceda-se a citação dos requeridos no endereço anexo.

No mais, cumpra-se, integralmente, o comando judicial de fl. 166, 

observando-se o preconizado na CNGC/MT.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 469986 Nr: 1457-12.1973.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA CARDOSO 

DILHO - OAB:5705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1254496 Nr: 22547-35.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS GASPAROTO MORAIS, MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 02 de maio de 2018, às 

16:15 horas.

Oficie-se ao juízo deprecante comunicando da data aprazada para 

cumprimento da missiva.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1284143 Nr: 2979-96.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MIRANDA GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO GOMES - 

OAB:272.165/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 02 de maio de 2018, às 

16:30 horas.

Oficie-se ao juízo deprecante comunicando da data aprazada para 

cumprimento da missiva.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1269365 Nr: 27444-09.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JACIARA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 06 de junho de 2018, às 

14:30 horas.

Oficie-se ao juízo deprecante comunicando da data aprazada para 

cumprimento da missiva.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 133841 Nr: 5843-11.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EDEMILSON PARREIRA POLEGATI E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA 

- OAB:5.245/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, MARCELO 

ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 Certifico que, nesta data, foram expedidos 5 ofícios de RPV, referentes 

aos créditos dos autores, e 1 ofício para pagamento de honorários de 

sucumbência.

Deixaram de ser expedidos os ofícios dos exequentes ADENOR DA 

COSTA VITAL e IDENÊS ROCIO RIBAS, por falta do número do CPF.

A exequente LAURITA RODRIGUES DA SILVA também não tem seu CPF 

informado nos autos, sendo que à fl. 762 foi juntado documento de pessoa 

que não é parte na ação, Laurita Batista Rodrigues.

Assim, intimo os exequentes para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos 

cópia dos documentos pessoais dos 3 exequentes acima mencionados, a 

fim de viabilizar a confecção das RPVs.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007695-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN BERTOLINE TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc Defiro ao Requerente 

os benefícios da Justiça Gratuita. A parte Requerente, nos termos do § 5º 

do art. 334 do NCPC, informa seu desinteresse na realização de audiência 

de conciliação. Assim, diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se e intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007268-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOSE CASSEMIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O despacho anterior 

não foi cumprido em sua integralidade, já que o impetrante não juntou 

comprovante do endereço cadastrado junto ao DETRAN/MT. Reitere-se a 

intimação para cumprimento.". OBSERVAÇÃO: O 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: 1025554-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Jardim Monte Libano, por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao requerido a suspensão da 

exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual no processo 

administrativo autuado sob o número 0113.015.9112; bem como determinar 

que se abstenha da prática de qualquer ato que implique ou resulte na 

cobrança da multa; de lançamento do nome da Autora em Cadastros de 

Inadimplentes ou em Cadastros de Proteção ao Consumidor ou Listas 

Negativas Equivalentes; e que o débito em discussão não seja 

impedimento à obtenção e/ou renovação de certidão negativa fiscal. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intime-se. Expeça-se mandado para cumprimento por 

oficial de justiça plantonista, em vista do deferimento da tutela de urgência. 

Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004614-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ÂMBAR ENERGIA LTDA (IMPETRANTE)

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MACHADO DIDONE OAB - BA16528 (ADVOGADO)

RODRIGO ZUNIGA DE MELO SOUSA OAB - BA17464 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Expeça-se MANDADO para intimação 

pessoal do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT, sendo 

vedado o cumprimento do mandado em nome de outrem, para que dê 

efetivo cumprimento da liminar aqui deferida, com a advertência de que o 

descumprimento poderá configurar crime de desobediência, nos termos do 

art. 330, do Código Penal. Encaminhe-se ao Oficial Plantonista para 

cumprimento. Indefiro a petição de ID 8042628, de dilação de prazo para 

prestar informações, já que não existe permissivo legal nesse sentido. 

Certifique-se quanto a prestação de informações nos autos, ou, caso 

contrário, quanto ao decurso do prazo para fazê-lo. Intime-se. Expeça-se 

o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019247-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...) Tendo em vista que a petição 
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inicial indica Secretário de Estado como autoridade coatora neste 

mandamus, por consequência, a competência para julgamento desta lide 

não é deste juízo. Desta forma, determino a remessa dos presentes autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar 

e julgar a presente ação, consignando as nossas homenagens. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Jardim Monte Libano, por meio de 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Diante do exposto, DEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao requerido a suspensão da 

exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual de Cuiabá/MT, na 

FA nº. 0114-001.268-7, cujo valor atualizado até 15/08/2017 é de R$ 

95.954,95 (noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e 

noventa e cinco centavos), até o julgamento do mérito desta demanda. 

Expeça-se mandado para cumprimento da liminar através de Oficial 

Plantonista. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se.".

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro e Bandeirantes, por meio 

de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...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.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021696-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

PATRICIA PIMENTEL LOPES OAB - MT23260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Promovam-se as alterações necessárias no Sistema PJE 

quanto ao polo passivo da lide. Expeça-se o necessário. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016630-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO CAPPELLARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O impetrante 

novamente peticiona nos autos informando o descumprimento da liminar 

deferida. Inclusive, o despacho de ID 9367139 determinou a intimação do 

impetrado para cumprimento com a advertência da possibilidade de 

caracterização do crime de desobediência. Todavia, ao cumprir o 

mandado o oficial de justiça intimou a advogada do INTERMAT ao invés da 

autoridade coatora. Desta forma reitere-se a intimação para cumprimento, 

incontinenti, da liminar deferida, com a advertência a autoridade coatora de 

que o não atendimento da ordem judicial poderá caracterizar crime de 

desobediência. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça 

plantonista, com a ressalva de que a intimação deverá ser feita na pessoa 

do PRESIDENTE DO INTERMAT e nela somente, ficando vedado o 

cumprimento do mandado por meio da intimação de terceiros. 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: 1031989-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MARQUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Portanto, diante da necessidade 

de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, bem como que a 

mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia médica especializada, DETERMINO a produção 
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de prova pericial, que deverá obedecer os ditames dos artigos 464 e 

seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça podendo ser 

encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça Moreira Cabral – CEP 

78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os 

honorários no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos 

moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A citação ocorrerá após a 

juntada do laudo pericial. Cumpra-se com urgência. Segue em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação do CNJ nº 01/2015. ". OBSERVAÇÃO: O 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: 1006821-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229/O 

(ADVOGADO)

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Decisão: 

"...Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

até que haja nos autos informações mais específicas sobre o caso do 

autor, expedidas pelos órgãos de saúde do SUS com competência para 

tratamento do câncer. Fica desde já consignado que existindo novos 

dados clínicos, o pedido de antecipação de tutela poderá ser reanalisado. 

Noutro norte, determino que o Requerido no prazo máximo estabelecido na 

Lei 12.732/12 submeta o autor ao tratamento de câncer, sendo que o 

médico responsável deverá elaborar parecer informando: (a) se o 

fármaco indicado pelo profissional particular é indicado para o tratamento 

e se está disponível para fornecimento; (b) se existe outro fármaco 

adequado ao tratamento em tela, que esteja disponível, (c) se há 

condições de inserção do autor em protocolo de tratamento da doença, 

indicando a data possível de início do tratamento. No mais, deixo de 

designar audiência de conciliação no presente feito, tendo em vista que 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. Considerando a apresentação de contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036917-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada 

na exordial. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028112-60.2017.8.11.0041

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:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Por todo o exposto, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

BACENJUD, do valor de R$ 63.684,55 (sessenta e três mil seiscentos e 

oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) das contas do 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE, a ser utilizado para custear as 

despesas com fornecimento de tratamento quimioterápico, decorrido do 

descumprimento da determinação exarada na antecipação de tutela 

deferida. 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 

ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos. Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, a empresa fornecedora para 

providenciar o tratamento médico consistente em sessão de quimioterapia 

agendada para os dias 27/03/2018, 10/04/2018 e 24/04/2018, bem como a 

consulta médica do mês de abril de 2018, apresentando a correspondente 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços, demonstrando de 

forma analítica o valor, o tratamento e medicamentos fornecido, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio. O 

alvará deverá ser expedido após a devida comprovação dos serviços 

prestados, devendo ser liberados de acordo com a realização da 

quimioterapia de maneira gradativa sendo R$ 21.094,85 (vinte e um mil 

noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) para a sessão de 

27/03/2018, R$ 21.494,85 (vinte e um mil quatrocentos e noventa quatro 

reais e oitenta e cinco centavos) para a sessão de 10/04/2018 e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 227 de 417



consulta médica de abril/2018 e R$ 21.094,85 (vinte e um mil noventa e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos) para a sessão do dia 24/04/2018, 

a ser transferido para a conta da ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO 

MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER, Banco do Brasil, Agência: 0046-9, conta 

corrente: 492520-3, CNPJ: 01.273.058/0001-71, para custeio de três 

sessões de quimioterapia e consulta com médico oncologista, nos termos 

da prescrição médica. Dessa decisão, intime-se a parte autora, o MT 

Saúde e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024583-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE ARAUJO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:" Vistos etc. Acolho a petição de 

emenda a inicial para retificar o polo passivo de maneira que ali conste 

como autoridade impetrada o DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT, devendo 

ser excluído da lide o Governo do Estado de Mato Grosso. O impetrante 

pretende a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Por fim, deverá 

comprovar, também, o recolhimento do IPVA, licenciamento, Seguro 

Obrigatório e demais taxas eventualmente incidentes sobre a expedição 

do CRLV, do exercício 2018. Diante de todo o exposto, o impetrante 

deverá promover a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003795-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREITAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifico que por equívoco, foi determinada a realização de 

perícia médica, tendo sido inclusive, informado o depósito de honorários 

periciais. Nesse sentido, verifique a Secretaria se o referido depósito foi 

efetivado, e em sendo positivo, proceda à devolução dos valores ao INSS. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público Estadual para vistas. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028461-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CABRERA HALLAL OAB - SP209959 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida para DETERMINAR ao requerido a 

suspensão da exigibilidade da multa arbitrada pelo PROCON Estadual e 

discutida nestes autos, até o julgamento final da demanda. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da 

ENFAM). Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intime-se. Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de 

justiça plantonista, em vista do deferimento da tutela de urgência. 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 888807 Nr: 22462-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ELIANE VARÉA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, RUSSIVELT PAES DA 

CUNHA - OAB:12487-B/MT

 Diante de todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE estes Embargos a Execução, propostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, em face de MÁRCIA ELIANE VARÉA FERREIRA.Concedo 

o benefício da gratuidade da justiça para a Embargada, razão pela qual 

não serão exigidas custas judiciais.Condeno a Embargada ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo CPC.Extraia-se cópia deste 

decisum e junte-se no processo de execução, mediante termo nos 

autos.Não cabe reexame necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 924140 Nr: 45951-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE FIDELIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante de todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO os pedidos destes Embargos a Execução, propostos pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SALETE FIDELIS DA 

SILVA.Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8°, 

CPC.Extraia-se cópia deste decisum e junte-se no processo de execução, 

mediante termo nos autos.Não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que não 

houve proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme 

preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 878199 Nr: 15601-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JULIO 

CESAR DE AVILA - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:PROC. ESTADO, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. 

Mun. - OAB:3.845/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá 

em obrigação de fazer, qual seja a de realizarem a cirurgia de 

colecistectomia. Nestes termos confirmo a decisão liminar.Sem custas, 

deixo de condenar os Requeridos ao pagamento de honorários, por força 

do disposto na Súmula 421 do STJ:“Os honorários advocatícios não são 

devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de 

direito público a qual pertença.” Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se as partes e o Ministério Público 

dos termos desta sentença.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 899992 Nr: 29815-48.2014.811.0041

 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: MARILENE MESSIAS, ZENILDA DIAS SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062, MARCIA 

CRISANTO DE SOUZA GOMES - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, condenando 

o Estado de Mato Grosso em obrigação de fazer, qual seja o de transferir 

a senhora Marilene Messias ao Hospital Julio Muller ou Hospital Geral 

Universitário em Cuiabá-MT, para atendimento por equipe multidisciplinar. 

Nestes termos confirmo a medida liminar concedida.Arbitro os honorários 

em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §8º, CPC.Não cabe reexame 

necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.Intimem-se os requeridos e 

o Ministério Público dos termos desta sentença.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008749-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO APARECIDO MUCUTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. FÁBIO APARECIDO MUCUTA impetra o presente Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, no 

qual busca em sede liminar que seja determinada à autoridade coatora que 

julgue procedente o recurso administrativo apresentado, considerando a 

apresentação da certidão criminal negativa da Justiça Federal em recurso, 

alterando o seu resultado na investigação social para “recomendado” e 

consequentemente alterando o resultado final do certame com sua 

aprovação. O Impetrante conta, em resumo, que foi aprovado nas três 

f a s e s  i n i c i a i s  d o  c e r t a m e  r e g i d o  p e l o  E d i t a l  n º 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC para o cargo de Papiloscopista, porém foi 

considerado “não recomendado” na investigação social (4ª fase), e 

consequentemente sendo eliminado do concurso. Relata que sua 

eliminação se deu por não ter apresentado a Certidão Criminal da Justiça 

Federal, justificando que tal fato ocorreu por ter se confundido e enviado a 

Certidão da Polícia Federal. Sustenta que ingressou com recurso 

administrativo, juntando a Certidão Criminal da Justiça Federal e 

informando o equívoco ocorrido, porém ao final foi julgado improcedente, 

mantendo a não recomendação e sua consequente eliminação do certame. 

Pondera que a não recomendação se deu apenas por ter se equivocado 

em enviar a certidão da Polícia Federal no lugar da certidão criminal da 

Justiça Federal, não havendo qualquer fato desabonador de sua conduta 

para o exercício do cargo. Impetra o presente mandamus objetivando que 

seja mantida no certame. Com a inicial vieram documentos. Processo 

inicialmente distribuído junto ao E. TJMT por constar no polo passivo o 

Governador do Estado de Estado e o Secretário de Estado de Segurança 

Pública, tendo o douto relator indeferido a segurança contra as 

autoridades coatoras mencionadas e declarado a incompetência para 

julgar o recurso em face do Presidente da Comissão de Acompanhamento 

e Fiscalização da Investigação Social. 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 do Impetrante de que teria se confundido ao enviar a 

Certidão da Polícia Federal no lugar da Certidão Criminal da Justiça Federal, 

esta última exigida em edital. O Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 

previa em seu item 16.4.1 que “O candidato que não postar a 

correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma 

incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 

para a Investigação Social será eliminado do concurso.”, e ainda em seu 

item 16.9 que “O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social 

será eliminado do concurso público”, o que ocorreu in casu. Da leitura do 

recurso administrativo apresentado pelo Impetrante, observa-se que ele 

menciona o equívoco cometido, in verbis: “(...) Peço reconsideração da 

documentação enviada, pois no momento do envio houve uma pequena 

troca, sendo enviado antecedentes criminais federal ao invés de 

antecedentes criminais da justiça federal. (...)” Nota-se que a certidão 

apresentada é diversa da certidão exigida em edital, e sua apresentação 

tardia fere o princípio da isonomia. Se o candidata tinha pleno 

conhecimento dos documentos exigidos em edital e mesmo assim não os 

encaminhou dentro do prazo previsto ou encaminhou documento diverso 

do exigido, não há ilegalidade no ato de não recomendação. Nesse sentido 

o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — LIMINAR — DEFERIMENTO — 

IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO 

DEMONSTRAÇÃO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — PREVISÃO NO EDITAL — 

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS — CANDIDATO NÃO 

RECOMENDADO — REGULARIDADE. Não possível é o deferimento de 

liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência 

de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos 

exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao 

momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de 

tempo para sua apresentação. Recurso provido. (AI 156539/2014, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) Com 

estes fundamentos, ausente a ilegalidade das normas instituídas em edital 

ou o seu descumprimento pela banca examinadora, INDEFIRO o pedido 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006306-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI DA SILVA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito para Restituição de 

Contribuições Previdenciárias e Pagamento de Adicional de Serviços 

Extraordinários ajuizada por RUI DA SILVA BARROS em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando em sede de antecipação de tutela que o 

Requerido se abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre a 

função gratificada dedicação exclusiva (FDE). O Requerente conta que é 

servidor público estadual no cargo de Técnico Administrativo Educação 

Profissionalizado desde o ano de 2011, e que passou a exercer a função 

de dedicação exclusiva de Secretário de Escola. Relata que por conta da 

função de dedicação exclusiva recebe uma gratificação denominada FDE, 

porém tal acréscimo não é considerado para fins de aposentadoria e que 

o Requerido vem efetuando os descontos previdenciários sobre a 

totalidade de seus rendimentos, incluindo a gratificação temporária. Com a 

inicial vieram documentos. Intimado ao ID 12205827 para emendar a inicial 

e adequar o valor da causa, o Requerido se manifestou ao ID 12463577 

requerendo a adequação do valor da causa para R$ 17.096,37 

(dezessete mil noventa e seis reais e trinta e sete centavos). É o relatório. 

Decido. Primeiramente, defiro a emenda à inicial para fazer constar o valor 

da causa no valor de R$ 17.096,37 (dezessete mil noventa e seis reais e 

trinta e sete centavos), devendo a Secretaria proceder às adequações 

necessárias. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a 

legislação de regência impõe a comprovação de dois requisitos; o fumus 

boni juris – que se refere à probabilidade do direito invocado – e o 

periculum in mora – consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Conforme mencionado no relatório, pretende o 

Requerente que o Requerido se abstenha de efetuar o desconto 

previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a gratificação pelo 

exercício da função de dedicação exclusiva. Analisando os documentos 

acostados, observa-se que o Requerente é servidor estadual e exerce a 

função de dedicação exclusiva de Secretário de Escola, todavia apesar 

de estar em exercício de função de confiança, vem sofrendo o desconto 

previdenciário sobre a totalidade de seus proventos. Assim dispõe o art. 

40, da Constituição Federal: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 2º - Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 

3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)” Da mesma forma, a Lei nº 

10.887/2004 dispôs sobre a incidência do regime previdenciário: Art. 4o A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 

cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) I - a 

totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 

instituição do regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a 

ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) (...) § 1o Entende-se como base 

de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 

2012) A incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante 

dos vencimentos do cargo efetivo está pacificado na jurisprudência do 

nosso tribunal, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO 

– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% SOBRE O TOTAL DE PROVENTOS 

DA SERVIDORA QUE ATUALMENTE OCUPA CARGO EM COMISSÃO – 

LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO – EM VERDADE, O 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DEVE SER REALIZADO APENAS SOBRE O 

VALOR BASE DO CARGO EFETIVO OCUPADO PELO SERVIDOR 

EXCLUINDO O VALOR DA PARCELA DO CARGO EM COMISSÃO – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO GARANTIDO PELA LEI N.º 10887/2004 E MEDIDA 

PROVISÓRIA N.º 556/2011 – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM 

MANDAMENTAL CONCEDIDA. É entendimento assente no Colendo STJ que 

a Emenda Constitucional n.º 20/1998, dando nova redação ao art. 40, § 3º, 

da Constituição federal, alterou a sistemática da previdência social, 

passando a aposentadoria a ser calculada com base exclusivamente no 

cargo efetivo, não mais se incluindo o cargo em comissão ou função 

comissionada. Ademais, a Medida Provisória n.º 556/2011 expressamente 

excluiu das vantagens pecuniárias a serem contabilizadas no vencimento 

base do servidor a parcela percebida no exercício de cargo comissionado 

ou em função de confiança (inteligência do inciso XVII, § 1º do art. 4º da 

Lei n.º 10887/2004). Ordem concedida. (MS 111832/2011, DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 21/05/2012) MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE 

DE CÁLCULO - CARGO EFETIVO - FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO 

INCIDÊNCIA - ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - 

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, 

PARÁGRAFOS 2º E 3º - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL 

CORRESPONDENTE À UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA 

APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 202 de 

28 de dezembro de 2004, que determina o desconto do percentual de 11% 

(onze por cento) sobre a remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividade, deve ser interpretado conforme a Constituição 

Federal, parágrafos 2º e 3º, do artigo 40, impondo-se que a expressão 

remuneração total seja interpretada como à utilizada para o cálculo da 

aposentadoria. “Servidor público: contribuição previdenciária: não 

incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função 

ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e 

artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97).” (STF, RE 463348, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 

07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 

PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). “A jurisprudência do 

STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança. 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg 

no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (sic) (MS 111830/2011, DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no 

DJE 30/03/2012) Sendo assim, para os servidores ocupantes de cargo ou 

função de confiança, a contribuição previdenciária somente irá incidir 

sobre os valores do vencimento do cargo efetivo, que é o caso dos autos. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pretendida, para determinar ao Requerido que se abstenha de 

efetuar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a 

função de dedicação exclusiva - FDE. Expeça-se mandado para 

cumprimento da liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se 

necessário. Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade de justiça 

com fulcro no art. 98 do CPC. Deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da realização de audiência de conciliação, tendo em vista as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010128-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 230 de 417



JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1009594-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1017760-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1031013-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOP MISTA AGROPEC DE ASSENTADOS DO PROJ ELDORADO I LTD 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO)

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1036741-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO SILVA SETUBAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Crédito Pessoal da SEGES (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.12028141), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1001500-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Agência Estadual de Regulação do Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso AGER MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id. 12010679), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1004884-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. CECONI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pois bem. Diante de tais fatos, devidamente intimado nos moldes 

do §1º do Art. 485, CPC. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso II do CPC. 

Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002380-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASTO DOUGLAS NASCIMENTO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015026-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY RIDDER GALVAO ARANIBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:POSTO ISTO, e por tudo o mais que dos autos consta, 

RECONHEÇO LIMINARMENTE a ocorrência da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

DO FUNDO DE DIREITO, nos moldes do art. 332, inciso II e § 1º, do Código 

de Processo Civil, JULGANDO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos no artigo 487, II, do mesmo diploma legal. Custas pela 

autora. Sem honorários. Defiro o pedido de justiça gratuita e, por 

consequência, suspendo exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 

98, § 3º, do CPC. Não interposta apelação, intimem-se as partes do 

trânsito em julgado da sentença, em conformidade com o art. 332, § 2º c/c 

241, ambos do CPC, arquivando-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Caso seja interposta apelação, proceda-se nos moldes do art. 332, 

§ 3º, do CPC. P.R.I. 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: 1006386-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante, para que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo 

único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1003091-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001532-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE JESUS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (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 decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo CHEV/PRISMA, ano/modelo 

2015/2015, placas QBP - 8849, cor predominante BRANCA, renavam nº 

01062809090. 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. Com o trânsito em julgado e 

observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 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: 1022595-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE MANRIQUE ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pois bem. Neste caso não tem razão a Embargante, pois a 

decisão invectivada não padece de nenhum dos defeitos alegados, uma 

vez que os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do 

julgado. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo a Sentença proferida Id 10715742. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1003135-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS, 

ano/modelo 2012/2013, placas JDP - 9191. 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. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1002051-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo RENAULT/OROCH, ano/modelo 

2017/2017, placas QBR -7612. 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. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000905-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SARDI DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT, ano/modelo 

2006/2007, placas KAM - 8049. 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. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. OBSERVAÇÃO: O 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: 1014213-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUZINEY MARCIO PEREIRA DA SILVA OAB - 545.274.301-49 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA do teor da petição de Id. 12581992. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1021142-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENEDITA ARRUDA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SES - Secretaria de Estado de Saúde (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (RÉU)

SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

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 decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Diante do exposto e, de extrema necessidade dar continuidade 

no tratamento do paciente, tendo em vista seu problema grave de saúde, 

DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente na conta única do 

ESTADO DE MATO GROSSO no valor de R$ 100.091,70 (cem mil e 

noventa e um reais e setenta centavos), para assegurar o tratamento 

domiciliar no sistema “home care” pelo período de 03 (três) meses, 

levando em consideração os termos do Enunciado 54 da II Jornada de 

Direito da Saúde, decorrido do descumprimento da antecipação de tutela 

concedida, a ser transferido, para a conta de titularidade da empresa 

QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA-ME, Banco Unicred, Agência nº 2305, Conta Corrente nº 11.864-8, 

CNPJ nº 09.457.686/0001-19. 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 PRESTADOR DE SERVIÇO deverão fazer a 

prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de início 

do tratamento recebido, apresentando nota fiscal do serviço ofertado. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1007222-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABACO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE 

a tutela de urgência pretendida para suspender a exigibilidade do crédito 

tributário referente às notas fiscais de nºs 55 e 87, constantes do Auto de 

Infração nº 050972/2016, até o julgamento do mérito da presente ação. 

Quanto às demais notas fiscais, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário fica condicionada ao depósito integral do montante devido, 

incluindo os juros e a multa. Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar 

os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038468-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA OAB - SP285894 (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Executivo 

Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1268737 Nr: 27248-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA CRISTINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca da divergência apontada às fls. 153, manifeste-se a Exequente, 

em 5 (cinco) dias, procedendo à correção necessária.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935276 Nr: 52186-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 344413 Nr: 14402-05.2008.811.0041

 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: MAURO ANTONIO RIOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922292 Nr: 44769-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA HELENA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952711 Nr: 1330-04.2015.811.0041

 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: RZ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - EPP, RAUL LUERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SECRETARIA DEESTADO DE FAZENDA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT, PAULO ANTONIO GUERRA - OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação da parte requerida foi apresentado 

tempestivamente. Que impulsiono os autos intimando a parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 364168 Nr: 1795-23.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.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, 5 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1090263 Nr: 6231-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, DEISE 

ANTONIA DA SILVA, JOCILÉIA PRADO DE ABREU, ADENIR DOS SANTOS 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do 

integral cumprimento da decisão jucial.

 Em nada sendo requerido, no prazo assinalado, arquivem-se os autos, 

sem necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 330963 Nr: 2465-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO LIMA DE FREITAS, BRAULIO GARCIA 

GUIMARÃES, ILARIO JOSE TOMAZINE, CARLOS ROBERTO GOMES 

FERRAZ, EDSON ALVES TITO, INÊS SALETE CHAIA RIBEIRO, SEBASTIÃO 

CLEODIL DE ARRUDA, JOADIR BUENO PACHECO, ROBERVAL URQUIZA 

CAVALCANTE, JOÃO ALVES RODRIGUES, LAURI MARTINS RIBEIRO 

BANDIERA, SALATIEL FRANCO DO NASCIMENTO, SAMUEL FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11034-B, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo do despacho ulterior.

 Na sequência, cumpra-se o determinado, remetendo os autos à 

Contadoria Judicial.

 Concretizado as determinaçãos supra, voltem-me os autos conclusos 

para nova deliberação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1119575 Nr: 18557-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, em 10 (dez) dias, juntar aos 

autos cópia integral do Parecer de Auditoria nº 0901/2015, elaborado pela 

Controladoria-Geral do Estado, o qual versa sobre as perdas decorrentes 

da URV.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1119575 Nr: 18557-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CAMPOS MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WILSON CAMPOS 

MARTINS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Determino o apensamento aos autos principais de código 842254.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1132604 Nr: 24120-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFRAIM AUGUSTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto nos artigos 10 e 493 do Código de Processo 

Civil, manifestem-se as partes sobre a eventual prescrição quinquenal 

decorrente da reestruturação das Carreiras Militares por meio da Lei 

Complementar Estadual nº 231/2005; sobre a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 561.836, onde, em 

regime de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que a 

reestruturação da carreira após a conversão da URV constitui o termo ad 

quem da incorporação pretendida; e também sobre a decisão monocrática 

proferida pelo Ministro Celso de Mello no Recurso Extraordinário nº 

984.840/MT, confirmando a aplicabilidade da referida tese aos servidores 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035039-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PAES LANDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos ajuizada 

por VALDEMIR PAES LANDIN em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação 

da tutela jurisdicional para que seja determinado o adiantamento do 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre os danos pleiteados na petição 

inicial. Conta o Requerente que foi aprovado e nomeado em concurso 

público para o cargo de Tabelião do Cartório Distrital de Registro de Civil de 

pessoas naturais (Cartório de Paz) em 02/07/1975 no Município de 

Nobres/MT, tendo sido removido pelo Presidente do TJMT para Itiquira/MT 

em 02/01/1992. Em 02/04/1996 foi novamente removido pela mesma 

autoridade para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Relata que em 

1991 a serventia do Requevorente que era de paz, passou a denominação 

de Cartório do 2º Ofício, com a mesma função de registro civil de pessoas 

naturais, oportunidade em que foi criado o Cartório do 1º Ofício com a 

função de registro imobiliário e protesto cambiário de títulos, passando a 

existir na Comarca mencionada duas serventias. Ocorre que, foi 

declarada a vacância da serventia do Requerente por ato do CNJ, em 

razão de correição geral nos cartórios que visava acabar com as 

nomeações de tabeliães não concursados, sob o argumento de ter sido 

ilegal sua remoção. Sustenta que ingressou com impugnação na 

Corregedoria Nacional de Justiça, porém sem sucesso, e por esta razão 

requereu sua aposentadoria que foi deferida. Todavia, antes do início do 

gozo do benefício, em recurso contra a decisão administrativa que o 

aposentou, o ato foi declarado nulo por questões técnicas, decisão que 

provocou o seu retorno ao cargo. Informa que após várias tentativas de 

ser lotado em algum cartório sem sucesso, e outros recursos 

administrativos e judiciais, conseguiu em 23/05/2017 reassumir em caráter 

precário sua função, após três anos, seis meses e vinte e um dias 

desempregado e sem remuneração. Pondera que durante o período de 

afastamento, o seu Cartório produziu renda que lhe foi retirada, refletindo 

o prejuízo experimentado pelo Requerente, fato que enseja a reparação de 

danos materiais e morais face ao ilícito praticado pelo Réu em lhe afastar 

irregularmente do serviço público. Com a inicial vieram documentos. 

Processo inicialmente distribuído à 4ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, tendo o juízo declarado a suspeição por motivo de foro íntimo (ID 

10790910). Recebida a presente ação por este juízo, o Requerente foi 

intimado a emendar a inicial para justificar o valor dado à causa (ID 

12051643). O Requerente emendou a inicial para fazer constar o valor da 

causa em R$ 3.584.844,36 (três milhões quinhentos e oitenta e quatro mil 

oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), requerendo 

os benefícios da justiça gratuita (ID 12122244). É o relatório. Decido. 

Primeiramente defiro a emenda da inicial, para fazer retificar o valor da 

causa em R$ 3.584.844,36 (três milhões quinhentos e oitenta e quatro mil 

oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), devendo a 

Secretaria proceder às alterações necessárias. A antecipação de tutela 

pretendida deve ser de plano indeferida, uma vez que encontra vedação 

legal no art. 1º, da Lei nº. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao 

instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no 

art. 1º, da Lei nº 8.437/92. Vejamos: “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada 

prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos 

arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº. 4.348, de 26 de junho de 

1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos 

arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei nº. 

9.494/97). “Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder 

Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal.” (Lei nº. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7º, §2º da Lei 

12.016/2009: “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2º Não 

será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza.” Nesse mesmo sentido é o posicionamento do E. STJ: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA 

FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se consolidou 

no sentido da possibilidade de concessão de antecipação de tutela contra 

a Fazenda Pública, nos casos não vedados pelo art. 1.º da Lei n.º 

9.494/97. Assim, não versando os autos sobre reclassificação, 

equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor 

público ou concessão de pagamento de vencimentos, a antecipação de 

tutela deve ser deferida” (AgRg no Ag 802016 / PE – 5ª Turma – Rel. Min. 

Laurita Vaz - DJ 05/02/2007 p. 350). E também do E. TJMT: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE 

LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE OBJETIVAVA 

ASSEGURAR INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS EM FOLHA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1º E 2-B DA LEI N°9.494/97 - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO. A Lei 

n°9.494/97 veda antecipação de tutela em demanda que tenha por objeto a 

liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

(Recurso de Agravo de Instrumento nº. 52671/2007 – Classe II – 15 – 

Comarca de Porto Esperidião – 5ª Câmara Cível – Rel. Des. Munir Feguri). 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A interpretação 

do art. 99, do CPC, é de que a simples declaração de hipossuficiência 

presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, 
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havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, é possível ao magistrado 

indeferi-la (§2º). Analisando as planilhas de arrecadação juntadas pelo 

Requerente, é possível verificar que a média de arrecadação do Cartório 

garante ao autor valor monetário suficiente para arcar com as custas 

processuais, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 

No que se refere ao pedido inicial para pagamento das custas ao final do 

processo, intime-se o autor para que, nos termos do art. 2.14.2 da CNGJ, 

"demonstre incapacidade momentânea do pagamento", no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008822-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINILSON TAQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY DE SOUZA SILVA OAB - 230.033.671-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1008822-25.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Ratifico a decisão proferida em plantão (ID: 12562654). 

Intimem-se. Cumpra-se o já determinado na decisão retro. Cuiabá/MT, 06 

de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1276154 Nr: 469-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA MARIA DOS SANTOS VALOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:144.689/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em plano de meta.

 Primeiramente, registro que o patrono na Sr.ª Carmelinda Maria Loreto 

Reimão, testemunha indicada à fl. 228, compareceu neste juízo e informou 

que sua cliente não possui condições físicas de se dirigir à Comarca do 

Rio de Janeiro para a devida oitiva, uma vez que é pessoa idosa.

Dessa maneira, designo audiência para a oitiva da testemunha objeto da 

presente deprecata, CARMELINDA MARIA LORETO REIMÃO, para o dia 

25.04.2018, às 16:00 horas.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo ser 

observado o art. 455, §1º do CPC/2015.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, esteja em 

local incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

Origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Ainda, determino a intimação do Estado do Rio de Janeiro e do Fundo 

Único de Previdência Social do Estado de Rio de Janeiro – 

RIOPREVIDENCIA, na pessoa do Procurador do Estado responsável, bem 

como do patrono da parte Autora, para comparecerem na data e local 

designado para a audiência.

Por fim, determino que os presentes autos retornem a este juízo com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas anteriores à audiência 

designada.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007498-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL NUNES BRANDAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (RÉU)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1007498-97.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

tutela de urgência antecipada proposta por ADENIL NUNES BRANDAO em 

desfavor do DETRAN - MATO GROSSO e da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE URBANA - SEMOB, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinada à Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana que entregue o veículo objeto dos autos ao Requerente para que 

possa dirigir-se ao DETRAN/MT e proceder às vistorias necessárias, bem 

como determinar que o Detran-MT – Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso, após as vistorias necessárias, promova a transferência de 

propriedade do veículo para o nome do Autor, consoante recibo de venda, 

promova à substituição da placa de identificação do automóvel do 

Requerente, e ainda, suspenda, incontinenti, a eficácia das 

infrações/multas lançadas pelo Primeiro/Requerido no prontuário do 

veículo, até decisão final da presente ação. Aduz, em apertada síntese, 

que é proprietário do automóvel Honda Civic LXS, ano/modelo 2006/2007, 

Placa KAH2249, cor Prata, RENAVAM 895388260, Chassi 

93HFA16307Z114515, informando ainda que adquiriu referido veículo em 

05 de Janeiro de 2017 e, de lá para cá vinha pagando regularmente os 

impostos, taxas e encargos do automóvel. Afirma que no dia 29 de janeiro 

do corrente ano, foi surpreendido com a informação dos frentistas do 

Posto de Gasolina situado na Rua General Osório, nº 30, nesta Capital, 

que seu veículo havia sido guinchado por agentes da Segunda/Requerida, 

posto que o se encontrava estacionado no passeio público, apesar de 

afirmar estar dentro do pátio do Posto de Gasolina. Sustenta que 

objetivando proceder com a retirada do automóvel do pátio da SEMOB 

pagou os impostos e taxas necessários e, dirigindo-se ao 

Primeiro/Requerido solicitou o Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo. Na mesma oportunidade, providenciou o recibo de venda para 

transferir o automóvel para seu nome, já que estava a reconhecer firma 

em Cartório de seu nome e da vendedora para, posteriormente promover à 

transferência. Entretanto, informa que foi impedido de retirar o CRLV sob o 

argumento de que deveria quitar todas as multas existentes referentes às 

infrações de trânsito que perfaz a monta de R$ 18.867,90 (dezoito mil, 

oitocentos e sessenta e sete reais e noventa centavos). Assevera que 

não praticou qualquer infração de trânsito nos Estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro, bem como afirma que mesmo com o veículo retido no pátio da 

SEMOB estão sendo cometidas e lançadas multas por infrações de 

trânsito. Sustenta, ainda que recebeu as notificações referentes às multas 

autuadas por aparelho eletrônico e, verificando as imagens/fotos verificou 

que o veículo objeto das notificações possui características totalmente 

diferenciadas, tais como: roda de cor diferente, adesivo na parte inferior 

direita do porta-malas, objetos como chapéu (utensílio não utilizado pelo 

Autor), teto do veículo de cor diferente do seu automóvel. Por fim, 

consigna que está impedido de receber o CRLV Ano 2017, o que também 

o impede de retirar o automóvel do pátio da Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana - SEMOB. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de urgência antecipada, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

verifico que não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 

e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, 

até mesmo para garantir o princípio da razoável duração do processo. 

Trata-se Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na 

qual a autora objetiva com o provimento antecipatório que seja 

determinado a liberação do seu veículo, bem como que a Autarquia 

Estadual, Detran/MT, proceda com a transferência do veículo e licencie o 

mesmo sem o pagamento das multa pré-existentes . Como é sabido, a 

concessão de Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o art. 300 do 

CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o perigo 
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de dano ou o risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) Neste 

diapasão, demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que 

se impõe é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser 

viável a concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o 

julgamento definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da 

tutela de urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, 

quais sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus 

boni iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Verifica-se que o pleito liminar merece acolhimento em parte, isso 

porque, analisando os autos, observa-se que os pressupostos 

indispensáveis para o deferimento da tutela provisória estão presentes. 

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos 

autos, notadamente o documento ID 12399083, percebe-se que o autor 

adquiriu o veículo automotor objeto dos autos, que posteriormente fora 

apreendido e levado ao pátio da SEMOB. Verifica-se que a Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana recusa a proceder com a liberação do 

veículo de propriedade do autor em razão de haver multas pendentes de 

pagamentos de diversas autoridades de trânsito, e, inclusive do Município 

de Cuiabá, o que justificaria a apreensão do automóvel como estritamente 

legal. Em que pese as afirmativas realizadas pela SEMOB (12399092), 

entendo que as mesmas não merecem guarida. Isso porque, entendo que 

no presente caso não fora adotado os procedimentos necessários a 

regular cobrança da multa. Outrossim, não há razões para se condicionar 

a liberação do veículo ao pagamento de multa sem a prévia notificação do 

infrator, do contrário, haveria utilização de meio coercitivo para 

recebimento dos débitos. Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - MULTAS 

DE TRÂNSITO - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AO 

PAGAMENTO - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR OU DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DECLARAÇÃO DE 

INSUBSISTENCIA DAS MULTAS - VEÍCULO APREENDIDO - LIBERAÇÃO DO 

VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS TAXAS E DESPESAS DE 

REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - LIMITE DE 30 

(TRINTA) DIAS - LEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PELO 

EXCESSO - RECURSO DE APELAÇÃO DO DETRAN A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. É inadmissível o condicionamento da renovação da licença 

do veículo ao pagamento das multas pendentes. É pacífico o entendimento 

desse Sodalício quanto à possibilidade, em mandado de segurança, de 

declaração de insubsistência das multas, das quais o infrator não foi 

regularmente notificado. Aplicada a penalidade de apreensão 

administrativa do veículo e recolhido ao pátio do órgão de trânsito, lícita é a 

exigência do pagamento das despesas de remoção e estadia, porém, com 

prazo máximo de trinta dias, conforme limites fixados pelo artigo 262 do 

CTB. (Ap 85060/2006, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2007, Publicado no DJE 

08/03/2007). No mesmo sentido, configurara ato eivado de ilegalidade o 

condicionamento da transferência do veículo ao pagamento das multas de 

trânsito, nos termos acima expostos. Analisando sumariamente os autos, 

vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular do 

Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA LICENCIAMENTO DOVEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. 2.Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". ReeNec, 3175/2014, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da 

publicação no DJE 21/05/2014. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – 

ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). 

ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das 

multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista 

que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias 

mãos. Desta forma, embora o art.131, parágrafo 2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veiculo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida, donde se retira o fumus boni iuris. Data vênia, a 

legislação de transito não pode ter o condão de impedir a livre circulação 

de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na 

realidade é isso que acontece, ficando o veículo do autor impedido de 

transitar, pois sem a licença, há possibilidade imposição de novas multas e 

lançamentos de pontos na carteira de motorista, donde se extrai o 

periculum in mora. Por fim, no que tange ao pedido formulado pelo autor 

relativo a substituição da placa de seu veículo por suposta clonagem, 

entendo que extrapola a presente esfera de cognição, haja vista que, 

neste momento processual a análise é baseada em juízo de probabilidade 

através de decisão provisória e sem a devida formação da relação 

processual, ademais, ao que tudo indica será necessária realização de 

prova pericial para tal fim, motivo pelo qual não se mostra plausível a 

concessão do pedido. Diante do exposto, restou demonstrado os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipada 

em partes, razão pela qual impõe-se o deferimento parcial da medida. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, DEFIRO PARCIAMENTE o 

provimento antecipatório para determinar à Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana que proceda com a liberação do veículo Honda Civic 

LXS, ano/modelo 2006/2007, Placa KAH2249, cor Prata, RENAVAM 

895388260, Chassi 93HFA16307Z114515, bem como determinar que o 

Detran-MT, que promova a transferência de propriedade do veículo para o 

nome do Autor, sem a exigência do pagamento prévio das multas, até 

decisão final da presente ação. No mais, observa-se que a ação foi 

endereçada à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que é órgão, 

logo, não possui personalidade jurídica, mas trata-se apenas de centro de 

decisão, sendo incumbido da realização das atividades da entidade 

(pessoa jurídica) a que integra, razão pela qual não pode estar em Juízo, 

seja ativa ou passivamente, porquanto não tem capacidade processual. 

Desta feita, à vista do princípio da economia processual, e pelo princípio 

da fungibilidade, determino a alteração do pólo passivo, devendo constar, 

ao invés da Secretaria, o Município de Cuiabá/MT. Citem-se os Requeridos 

( aqui já consignado se tratar do Município de Cuiabá-MT e Detran-MT ), 

para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. 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. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 05 de Abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015627-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015627-62.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES 

DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado ao Requerido que proceda com a efetivação das 

aposentadorias dos Requerentes que possuem os requisitos para tal. 

Aduz, em síntese, que representa na presente demanda todos os 

servidores públicos da educação do Estado de Mato Grosso, os quais 

estão tendo seus direitos à aposentadoria violados pelo Requerido. 

Assevera que, por meio do Decreto nº 2287/2009, o processo 

administrativo digital de concessão de aposentadoria e reserva será 

precedido pelo agendamento do atendimento do interessado junto ao 

Disque – Servidor, sendo que após o agendamento pelo telefone citado, o 

servidor será atendido em data e hora agendadas. Relata que os seus 

filiados vem tentando efetuar o referido agendamento de sua 

aposentadoria, nos termos estabelecidos pelo citado Decreto, contudo não 

conseguem o devido atendimento e, consequentemente, não adquirem a 

almejada aposentadoria. Pontua que é dever da Administração Pública 

pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente no 

princípio da eficiência, e da razoabilidade, que se concretiza também pelo 

cumprimento dos prazos legalmente determinados e razoáveis, de modo a 

não ferir direitos de terceiros. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Antes de adentrar no mérito da decisão, cumpre salientar que a presente 

ação foi remetida automaticamente para uma pasta aleatória, sem emitir 

qualquer notificação e/ou aviso ao juízo, sendo que na mencionada pasta 

se encontravam mais de 500 (quinhentas) ações, motivo pelo qual, após 

solucionados todos os imbróglios com o falho sistema PJe, passo à devida 

análise. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. No mais, para a concessão da tutela provisória de urgência 

se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Conforme relatado, a presente demanda fora proposta com 

o escopo de obter uma decisão para que seja determinado ao Requerido 

que proceda com a efetivação das aposentadorias dos Requerentes que 

possuem os requisitos para tal. Pois bem. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e da malha documental acostada aos autos, notadamente 

os documentos de ID nº 2174456 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que o Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo 

Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra 

e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar as suas 

defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao Ministério Público, para que se manifeste no prazo de 15 dias e, 

por fim, voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010565-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DAS GRACAS TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1010565-07.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte autora ao ID n°. 

12493063, em que requer a intervenção deste Juízo com vista a serem 

bloqueados valores das contas públicas do Ente público, a fim de que seja 

viabilizado a realização do procedimento cirúrgico para retirada de 

distratores. Pois bem. Primeiramente, determino a intimação pessoal do 

Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário 

Adjunto, ou quem estiver respondendo pelo cargo, bem como do Senhor 

Secretário Municipal de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 72 

(setenta e duas) horas a contar da intimação. Intime-se também a PGE e a 

PGM. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para 

apreciação do que couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por 

OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. 

Cuiabá/MT, 02 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001258-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1001258-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Isenção de Contribuição Previdenciária c/c Restituição do Indébito com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por NEWTON PEDRO DE 

MORAES SANTIAGO em desfavor do INDEA/MT – INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão do provimento antecipatório para que 

seja determinado aos Requeridos que procedam ao desconto da 

contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do 

Requerente apenas sobre a parcela que exceder o dobro do teto do 

RGPS/INSS. Aduz, em síntese, que é servidor público estadual 

aposentado, quando em atividade lotado no Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, enquadrado atualmente 

no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, 

matrícula funcional nº 79724. Assevera que, devido à moléstia grave que 

lhe acometeu, foi aposentado por invalidez no dia 17.01.2014, por ser 

portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante (CID I 64.), atestado por 

laudo médico pericial oficial, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica 

da Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso. 

Pontua que, no ato de sua aposentadoria, o Estado de Mato Grosso não o 

isentou do pagamento da contribuição previdenciária de inativo até o dobro 

do teto dos proventos pagos aos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social, conforme disposto no art. 40, §21 da Constituição 

Federal, de modo que até a presente data vem sofrendo ilegalmente 

descontos das contribuições previdenciárias abaixo do dobro do teto 

constitucional. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal 

deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 
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autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo desinteresse na conciliação 

nas ações que o INSS figure como parte, bem como a parte Autora se 

pronunciou pela desnecessidade do provimento conciliatório, daí porquê 

deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o principio da 

razoável duração do processo. Para a concessão da tutela provisória de 

urgência se faz necessário se comprovar a evidência da probabilidade do 

direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Ressalte-se que não se tratam de condições 

alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo 

julgador. Conforme relatado, o Requerente objetiva, com a concessão do 

provimento antecipatório, que seja determinado aos Requeridos que 

procedam ao desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos 

de aposentadoria do Requerente apenas sobre a parcela que exceder o 

dobro do teto do RGPS/INSS. Pois bem. De acordo com o art. 40, §18, da 

Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41/2003, sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos 

servidores públicos, incidirá a contribuição previdenciária sobre o valor 

que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), senão vejamos: “Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 18. Incidirá 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos” – Destacamos. Além disso, o 

§21 do dispositivo constitucional alhures mencionado dispõe sobre a 

imunidade tributária, in verbis: “Art. 40. (...) § 21. A contribuição prevista 

no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da 

lei, for portador de doença incapacitante” – Destacamos. Em consonância 

à Constituição Federal de 1988, o Estado de Mato Grosso editou a Lei 

Complementar nº 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição 

previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e 

pensionistas do Estado de Mato Grosso, prevendo em seus arts. 1º e 2º: 

“Art. 1.º Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso 

que será custeado com o produto da arrecadação das contribuições 

previdenciárias do Estado de Mato Grosso e de seus servidores civis e 

militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do 

Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades”. “Art. 2.º 

As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema 

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por 

força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) 

e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos 

seguintes percentuais. I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos 

servidores civis e militares em atividades; II – 11% (onze por cento) da 

totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou 

reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios 

previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 

201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas 

que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de 

dezembro de 2003; III – 11% (onze por cento) da parcela dos proventos 

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que sugere o 

limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, 

para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 

2003, ou que tenham cumprido os requisitos para sua obtenção, até a data 

da publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003. (...)”. Da análise dos 

dispositivos constitucionais e legais acima transcritos, conclui-se que os 

descontos de contribuição previdenciária se mostram perfeitamente 

válidos, todavia, deverão incidir apenas sobre o valor que exceder o teto 

salarial previsto para os trabalhadores do Regime Geral de Previdência. 

Cumpre salientar que o art. 40 da Constituição Federal deixa 

expressamente claro que deve ser tributado somente o que exceder o teto 

salarial, não abrindo margem às legislações estaduais que vierem a 

instituir o sistema previdenciário em âmbito regional se desviarem dessa 

orientação. No presente caso, pelos documentos acostados aos autos (ID 

nº 11449473), tudo nos leva a crer que a Administração Pública tributa de 

forma equivocada os proventos do Requerente, tendo em vista que aplica 

a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a integralidade de seus 

proventos e não apenas sobre a diferença entre o que recebe e o teto de 

benefícios previsto no Regime Geral de Previdência Social. Dessa maneira, 

tenho que os proventos do Requerente são inferiores ao dobro do teto e o 

desconto, na forma como efetuada pelo Estado de Mato Grosso, afronta o 

disposto no art. 40, §21 da Constituição Federal, tornando-se impositiva a 

concessão da medida antecipatória. Nesse sentido dispõe a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INVALIDEZ 

PERMANENTE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CRF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO 

APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO 

DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Secretário de 

Estado de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo de 

mandado de segurança, por disposição do art. 29, da Lei Complementar nº 

14/92. O servidor púbico estadual inativo portador de doença 

incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária 

sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo 

estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social 

(CRF, art.40, § 21)”. (MS 149433/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 03/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) – Destacamos. “MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. 

TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE POR INVALIDEZ PERMANENTE. 

DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 

11% SOBRE O QUE EXCEDER O TETO SIMPLES DO REGIME GERAL DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL QUE PREVÊ DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O 

VALOR DOS PROVENTOS QUE EXCEDER AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO 

ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. Fere direito líquido e certo do impetrante, 

Policial Militar, transferido para inatividade por ser portador de doença 

incapacitante, o desconto a título de contribuição previdenciária, sobre o 

que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 

40, §18 da CF), pois com a vigência da Emenda Constitucional n. 47/05, 

que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, é legal a 

contribuição previdenciária, nas condições do impetrante, apenas sobre o 

valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social (artigo 40, §21 da CF)”. 

(MS 31547/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) – Destacamos. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar que procedam ao desconto da 

contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do 

Requerente tão somente sobre a parcela que exceder o dobro do teto do 

RGPS/INSS, até o julgamento final do presente feito. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos para 

que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os pessoalmente, para, 

querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo constante do artigo 

335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Após, abro vistas ao mister do Ministério Público 

e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da 
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justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031880-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELOZ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031880-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por VELOZ 

TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA. ME contra ato indigitado coator 

da lavra do GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a 

suspensão da medida cautelar administrativa, com a consequente 

permissão para emitir as CTE-e e NF-e. Aduz, em síntese, que é 

contribuinte desse Estado em pleno exercício de suas atividades desde 

01.08.2012, atuando no ramo de Transporte rodoviário de carga, exceto 

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 

internacional e Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 

e mudanças, municipal. Assevera que, no dia 30.08.2017, foi surpreendida 

com a imposição arbitrária da Medida Cautelar Administrativa, sem que lhe 

fosse dado o direito ao contraditório e ampla defesa, diante da informação 

prestada de que possuía créditos não cumulativos de ICMS na sua conta 

gráfica escritural. Relata que a mencionada medida administrativa teve 

como fundamento a suspeição de que não havia recolhido os valores 

devidos referente ao período de outubro/2016 a julho/2017, tendo a 

autoridade fiscal solicitado que apresentasse as escriturações fiscais 

retificadoras do aludido período. Pontua que, mesmo tendo cumprido a 

determinação da autoridade Impetrada, ainda está sendo penalizada com a 

ilegal Medida Cautelar Administrativa, tendo, inclusive, suspendida a 

emissão de Nota Fiscal, impedindo o regular funcionamento da empresa. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus 

boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Postergada a análise da liminar após oitiva da parte 

contrária (ID nº 10598863), o Estado de Mato Grosso se manifestou nos 

autos, pugnando pelo indeferimento da medida, sob o fundamento de que 

a Impetrante não possuía créditos provenientes de operações de entrada 

a serem lançados para abater os débitos de operações de saída 

escriturados (ID nº 10868128). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão da medida cautelar administrativa, com a 

consequente permissão para emitir as CTE-e e NF-e. Pois bem. Partindo de 

uma análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

destinada à imediata suspensão do ato coator. Ab initio, verifica-se que a 

empresa-Impetrante foi incluída no Regime Cautelar Administrativo no dia 

30.08.2017 (ID nº 10282862), sendo que referido procedimento foi 

realizado sem oportunizar a defesa à Autora, ato este que, por si só, viola 

os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, uma vez que é no processo administrativo que a parte 

possui o direito de deduzir sua pretensão e defesa e realizar provas para 

demonstrar a existência do seu direito. Importante salientar que o Estado 

de Mato Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime 

de Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, 

impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o montante 

apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, 

ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por 

imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição 

do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 

87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, 

quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar nº 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICM/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 
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cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. 

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza 

do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em 

sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do 

cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão 

no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão 

alterados de forma repentina. Portanto, in casu, do cotejo das alegações 

da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a 

presença do fumus boni juris, posto que nesta quadra processual, a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III e 

§1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico 

de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito 

subjetivo da Impetrante. Da mesma forma, o periculum in mora resta 

evidente diante do fato de que, em sendo mantido o respectivo lançamento 

apontado na Conta Corrente Fiscal da empresa impetrante, esta ficará 

sujeita às sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar 

a suspensão do enquadramento da Impetrante na medida cautelar 

administrativa, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, 

até final decisão de mérito. Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão 

fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, 

meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela Impetrante. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada para determinar a suspensão da medida cautelar administrativa, 

bem como, consequentemente, autorizo a emissão das CTE-e e NF-e pela 

empresa-Impetrante, até ulterior decisão a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, 

servindo este de mandado. Cuiabá, 06 de abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE MARTINS PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1001038-94.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com Pedido 

liminar de Tutela de Urgência proposta por ATAIDE MARTINS PEREIRA 

NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela de 

urgência a fim suspender os efeitos do Ato nº 58996/2017, evitando que o 

Estado de Mato Grosso processe a aposentadoria do autor de forma 

equivocada, até decisão definitiva. Aduz, em síntese, que é Policial Militar 

do Estado de Mato Grosso desde o ano de 2011, e que até o ano de 2013 

pertencia ao efetivo do 4ª Batalhão CR II. Relata que exercia seu labor no 

serviço motorizado (viatura motocicleta), e que no dia 17.04.2013, 

enquanto realizava rondas pela cidade de Várzea Grande/MT, foi 

surpreendido pelo travamento da roda dianteira da viatura a qual provocou 

sua queda. Sustenta que em decorrência do acidente sofreu lesões em 

sua coluna cervical, e por consequência, fora necessário dar início ao 

tratamento ortopédico de cervicobraquialgia pós-traumática com o 

afastamento de suas atividades laborais por tempo determinado. Afirma, 

ainda, que foi submetido à perícia que entendeu aposentá-lo por invalidez, 

entretanto, o ato de aposentadoria equivocadamente tomou como base a 

aplicação da Lei Complementar nº 04/1990 e não a Lei Complementar 

555/2014. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 303 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a probabilidade do 

direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão 

(art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. Busca o requerente a concessão da tutela de urgência a 

fim suspender os efeitos do Ato nº 58996/2017, evitando que o Estado de 

Mato Grosso processe a aposentadoria do autor de forma equivocada, até 

decisão definitiva. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e 

documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 11417853 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da concessão do provimento pleiteado. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do 

fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma 

cristalina a irregularidade no ato praticado, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao Estado de Mato Grosso. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal, e, após, voltem-me conclusos para sentença. 

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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 06 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-52.2018.8.11.0041
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MAGDA CRISTINA DA SILVA MAEZUKA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. Número: 1001584-52.2018.8.11.0041 (PJE 3). 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido de Tutela 

de Urgência antecipada, proposta por MAGDA CRISTINA DA SILVA 

MAEZUKA, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido que proceda 

com a manutenção da posse da requerente, ou subsidiariamente a 

nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, 

Perfil Profissional – Analista Administrativo, até decisão d mérito. Aduz 

inicialmente que participou de concurso público no ano de 2009 promovido 

pelo Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 005/2009, concorrendo 

para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, Perfil 

Profissional – Analista Administrativo, tendo sido classifica na 149º 

colocação. Relata que desde a homologação do concurso o requerido 

nomeou 128 (cento e vinte oito) candidatos. Informa ainda, que existe 

diversos cargos vagos, bem como que a administração pública vem 

realizando diversas contratações precárias, ferindo seu direito líquido e 

certo de ser nomeada. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência, previstos no art. 303 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 
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os documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Trata-se Ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a autora objetiva com o 

provimento antecipatório que seja determinado ao requerido proceda com 

a manutenção da posse da requerente, ou subsidiariamente a nomeação e 

posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, Perfil 

Profissional – Analista Administrativo, até decisão d mérito. Como é sabido, 

a concessão de Tutela de urgência satisfativa, conforme prevê o art. 300 

do CPC/2015, é perfeitamente possível, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito inicial (fumus boni iuris), e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo(periculum in mora) Neste 

diapasão, demostrada a relevância dos fundamentos da demanda e 

havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, a medida que 

se impõe é a concessão da tutela almejada. Em outras palavras, para ser 

viável a concessão, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque para a concessão da medida, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, poderá aguardar o 

julgamento definitivo de mérito. Como verificado, para a concessão da 

tutela de urgência se faz necessário a presença dos pressupostos legais, 

quais sejam, a relevância dos fundamentos trazidos na exordial o fumus 

boni iuris e o fundado receio ou possibilidade de dano a direito periculum in 

mora. Pois bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 11500573 e seguintes, 

não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão do provimento antecipatório. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato praticado pelo Ente Público, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída. 

Outrossim, vejo que se encontra ausente a demonstração do periculum in 

mora, uma vez que, os atos de nomeação impugnados pela requerente 

são de anos anteriores, e, somente agora, é que pretende com a presente 

demanda impugnar tal situação, assim, não resta demonstrado, ao meu 

ver, a existência de risco ou perecimento de direito que justifique a 

concessão do provimento antecipatório ora pleiteado. Ademais, como 

relatado pela própria requerente ela já se encontra nomeada pela 

Administração Pública, razão pela qual não vejo neste momento qualquer 

prejuízo ao direito invocado. Portanto, não se tem por arrazoado conceder 

a medida de urgência quando ausente os pressupostos ensejadores para 

sua concessão, sob pena de configuração de abuso de direito. Nesse 

sentido também a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DE MEDIDA 

LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Os argumentos trazidos pela Agravante no Agravo 

Regimental, não são suficientes para infirmar a decisão hostilizada a qual 

indeferiu a medida liminar pleiteada visando a sua nomeação e posse ao 

cargo para o qual foi apenas classificada em concurso público, haja vista 

que o mesmo apenas reiterou os fundamentos constantes no writ. (AgR 

91167/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/10/2012, Publicado no DJE 26/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO - NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DE 

FATOS NOVOS – INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 

MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O indeferimento 

do agravo regimental é medida impositiva, ante a ausência de fatos novos 

que justifiquem a reforma da decisão agravada. 2. Agravo desprovido. 

(AgR 144754/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014). Assim, ante a 

ausência dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento 

antecipatório, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, 

por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a 

sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. 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. No mais, por se tratar de interesse individual disponível, bem 

como nos termos do Ato Administrativo nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o 

mister do Ministério Público em manifestar na causa, conforme diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. Com a defesa, vistas à 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038280-24.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por CIRURGICA BIOMÉDICA 

LTDA. – ME contra ato indigitado coator da lavra do FISCAL DA RECEITA 

ESTADUAL, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja concedido à Impetrante um salvo conduto 

tributário, permitindo-lhe a entrada dos seus produtos médico-hospitalares 

no Estado de Mato Grosso, sem a obrigação do pagamento da DIFAL. 

Aduz, em síntese, que labora com entrega de produtos para entes 

públicos, especialmente municípios, muitos localizados em outros estados 

da Federação, tudo, após vencer processos licitatórios, sendo que os são 

adquiridos de empresas produtoras/varejistas de seu estado de origem, 

cujo preço é baseado no que foi cotado nas licitações, pelos entes 

públicos contratantes. Assevera que, com alteração da sua natureza 

contábil para lucro real, deu-se início da cobrança DIFAL (diferencial de 

ICMS), gerando onerosidade abusiva na relação consumerista, 

comprometendo a entrega dos produtos licitados, segundo os preços que 

foram acordados com os entes públicos licitantes. Relata que a majoração 

tributária por meio da DIFAL é regrada por um ato administrativo 

(Convenção do CONFAZ), estabelecendo limitações na compensação de 

créditos de ICMS, e, por isto, majorando indevidamente imposto (sem lei 

anterior), criando uma espécie de confisco. Pontua que o regramento 

CONFAZ é cabalmente incoerente, omissivo e ilegal, contrariando 

frontalmente os princípios tributários. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, à vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 
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resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem 

ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita 

a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do 

ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de 

Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in verbis: “(...) 

Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado 

de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja concedido 

à Impetrante um salvo conduto tributário, permitindo-lhe a entrada dos 

seus produtos médico-hospitalares no Estado de Mato Grosso, sem a 

obrigação do pagamento da DIFAL. Pois bem. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 11218226 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída 

ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos 

ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni 

iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a 

autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão. 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, 

consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro 

vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no 

presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido 

o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 06 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO
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Magistrado(s):
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1002061-75.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por BRUNO WUNSCH contra ato indigitado coator 

da lavra do DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT e COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora inclua o impetrante nas próximas etapas do concurso, 

até o julgamento final, e o recebimento do documento faltante previsto no 

item 16.4., alínea “g”, do edital. Relata, em síntese, que se inscreveu no 

concurso público para provimento de cargo de Papiloscopista, regido pelo 

EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 DE MARÇO DE 2017. Aduz 

que foi aprovada em todas as fases que antecedeu a investigação social. 

Informa que ao realizar a última fase, qual seja investigação social, fora 

eliminado por não ter sido recomendado. Pontua ser manifestamente ilegal 

o ato perpetrado pela autoridade coatora, uma vez que, fora totalmente 

desarrazoado e desproporcional, razão pela qual está a ferir seu direito 

líquido e certo. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Conforme relatado, o 

presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a 

concessão da medida liminar para que seja determinando a autoridade 

indigitada coatora inclua o impetrante nas próximas etapas do concurso, 

até o julgamento final, e o recebimento do documento faltante previsto no 

item 16.4., alínea “g”, do edital. Pois bem. Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se 

consubstancia da seguinte maneira, in verbis: “A discricionariedade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 244 de 417



administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. A meu ver, pelo menos em 

juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de 

ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do 

princípio da vinculação ao edital, a autoridade coatora não recomendou o 

impetrante ante o não cumprimento de algumas exigências do certame. 

Denota-se que o candidato foi eliminado na fase de investigação social por 

não ter apresentado o documento exigido no item 16.4.g do Edital do 

Certame. Percebe-se que a previsão da realização da fase de 

investigação tinha como objetivo principal a verificação da conduta do 

candidato, sob os aspectos sociais e morais necessários ao exercício do 

cargo público. Para tanto fora determinada a apresentação de alguns 

documentos. Senão vejamos: 16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL. (...) 16.3. A Investigação Social verificará a conduta 

irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, 

tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO. 16.4. Os 

candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de 

correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 

08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua 

conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos: a) 

fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade; b) 

fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 

fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de 

dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino; d) 

fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de 

votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; e) fotocópia autenticada em 

cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou 

declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade 

laboral; f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, 

telefone etc); g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar 

cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, 

penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer 

órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; h) 

certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança 

Pública responsável; i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e 

da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos; j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita 

Federal. k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, 

com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que 

deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desta forma, por ora, 

não constato ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, haja 

vista que a impetrante não apresentou a documentação imprescindível 

para realização da fase de investigação social. Outrossim, ressalto que 

permitir a entrega de documentação em momento posterior à prevista no 

Edital configuraria ofensa ao princípio da isonomia. Portanto, ausente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, qual seja o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. 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. Cuiabá-MT, 06 de Abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004987-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004987-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de exceção de 

suspeição/impedimento arguido pela autora, pelo fato de um dos fiscais 

que lavraram a multa, objeto da ação, possuir o mesmo nome meu, e, 

possivelmente ser parente, o que geraria impedimento ou suspeição. As 

causas de impedimento ou suspeição estão bem enumeradas no art. 144 e 

145 do CPC e devemos observar que em ambos os casos estas hipóteses 

se estabelecem em relação ao Juiz e à parte. Examinando o caso, verifico 

que a parte ex adverso, neste caso, é o Município de Cuiabá-MT, e não o 

mencionado fiscal, daí porque não se pode alegar impedimento ou 

suspeição, neste caso, por falta de amparo legal. O simples fato de o 

fiscal possuir o mesmo sobrenome meu não implica dizer que é meu 

parente ou pessoa muito próxima a mim. A suspeição ou impedimento deve 

ser arguida com base em elementos sólidos e bem comprovados e aqui o 

requerente baseia-se em mera suposição, um "tiro no escuro", o que não 

gera, data venia, o pretendido impedimento ou suspeição. Por esse motivo, 

o pedido não merece guarida, quanto a essa alegação. Entretanto, 

considerando que toda e qualquer pessoa tem direito a um julgameto justo 

e imparcial, extreme de dúvidas, como consta da declaração universal dos 

direitos do homem, e considerando que o fiscal em tela é meu irmão ( 

embora o requerente não soubesse disso ), e embora ele não seja parte 

no processo, hei por bem, em homenagem à Justiça, declarar minha 

suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1o do CPC. 

Ao meu substituto legal, para as providências. Anote-se a suspeição, para 

que este processo não mais retorne a mim. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de 

abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 29969 Nr: 1596-28.2016.811.0082

 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: ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo da Costa e 

Silva - OAB:13752/MT, IANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:OAB/MT 

23.542, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:OAB/MT 21.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legsialção vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para providenciar a 

recolhimento das custas para distribuição da carte precatória, juntando 

aos autos o comprovante de pagamento da guia, conforme determina o 

artigo 389 da CNGC.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 513107 Nr: 5761-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10176/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da manifestação do Ministério Público e considerando que as 

unidades penitenciárias da capital estão superlotadas, acolho parcialmente 

o pedido de transferência acostado aos autos.

Desta feita, concedo a anuência pretendida, porém, condicionada à 

permuta.

Comunique-se à SGPEN desta decisão e à defesa.

Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem que o procedimento tenha 

sido concretizado, arquive-se o presente.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 346677 Nr: 7242-47.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAMARA CRISTINA GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

 Ante a juntada do comprovante de residência fixa, às fls. 85, revogo o 

mandado de prisão decretado nos autos, determinando o seu 

recolhimento, bem como, designo audiência de justificação para o dia 

19/04/2018, às 14h00min.

No que concerne ao pedido de remição de pena, intime-se a recuperanda 

para que junte aos autos a documentação original referente ao curso 

realizado ou, na impossibilidade, cópia autenticada.

Intime-se a penitente no endereço constante às fls. 85, bem como, o seu 

advogado via DJE.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 498030 Nr: 37187-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN VAZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. LUCAS BARELLA. OAB/MT: 19.537

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

14/05/2018, ÀS 16:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/05/2018 ás 16h30min., para o 

interrogatório do réu Jonathan Vaz Cardoso. Requisite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 312031 Nr: 10359-17.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. MARCIO SALES DE FREITAS. OAB/MT: 7888

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 499291 Nr: 38412-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DR. FABIO DIAS FERREIRA. OAB/MT: 14.548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 512169 Nr: 4786-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR.ANDERSON RODRIGUES CARVALHO. OAB/MT: 17.514 DR. 

HERVITAN CRISTIAN CARULLA. OAB/MT: 19.133 DR. IVAN EURIPEDES DA 

SILVA. OAB/MT: 24.228

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para tomar ciência quanto ao r. Parecer Ministerial de fls. 

32/33, referente ao pedido de restituição, acima mencionado.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 307854 Nr: 6846-41.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLYNGTON DO CARMO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9709

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA JUNIOR. OAB/MT: 9.709

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 23/03/2018, às fls. 70/74, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu WELLYNGTON DO CARMO DE 
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FRANÇA foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 327989 Nr: 7893-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO ALVES ROSA, MARIA HELENA 

ROJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA CRISTINA MICHELON 

- OAB:, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7893-16.2012.811.0042 (CÓDIGO: 327989)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: AROLDO ALVES ROSA

 MARIA HELENA ROJAS

 Vistos.

 Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22.05.2018 às 16h30min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 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.: 501743 Nr: 40787-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO AMEANGO MAIARE, JOSE 

MARQUES MAIARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 40787-69.2017.811.0042 (CÓDIGO: 501743)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: FELISBERTO AMEANGO MAIARE

 JOSÉ MARQUES MAIARES

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 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.: 388001 Nr: 24164-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24164-66-2013.811.0042 (CÓDIGO: 388001)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 Vistos etc.

Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos (fl. 106).

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, 03 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.: 371734 Nr: 12438-61.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO JORGE DE SOUZA NETO, 

ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA, ANTÔNIO MARCELO DA CRUZ 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 12438-61.2014.811.0042 (CÓDIGO: 371734)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ACELINO JORGE DE SOUZA NETO

 ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA

 ANTÔNIO MARCELO DA CRUZ LOPES

 Vistos etc.

Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos (fl. 160).

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.
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Cuiabá - MT, 03 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.: 374050 Nr: 15194-43.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, 

LYNCOLN D' ASSIS LAMEA VENTURA SILVA , APRESENTA C/ EDWIN 

PAULUS ALENCAR SIMÔES, DANIEL FLAVIO FONTES SILVA, 

ALEXANDER RODRIGUES DE AL. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GILBERTO DIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:5926/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 Vistos etc.

I - Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

II - 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.

III - 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.: 338420 Nr: 19808-62.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIEGO GOMES LOPES, LUCAS 

MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Vistos etc.

I - Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

II – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação em 

relação ao armamento apreendido nos autos, bem como intime-se a 

Defesa de JEAN para que também se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos da decisão de fl. 184.

III – Extrapolado os prazos ou com as manifestações, nada sendo 

requerido, DECRETO o perdimento das armas e munições apreendidas nos 

autos.

IV - Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável 

pela Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências 

que entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

V - Ademais, 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.

VI - 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.: 506633 Nr: 45645-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MARIA GOMES DE CAMPOS, 

MARCIO DE CAMPOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO. - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 45645-46.2017.811.0042 (CÓDIGO: 506633) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: JAQUELINE MARIA GOMES DE 

CAMPOS MARCIO DE CAMPOS CARVALHO ALEXANDRE FERNANDES DA 

SILVA Vistos etc. Recebo o aditamento à denúncia juntado às fls. 

243/245, dos autos, para incluir no polo passivo o acusado ALEXANDRE 

FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, pela pratica do crime 

tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. 

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. Defiro 

o requerimento ministerial de fl. 245 para trasladar os documentos 

necessários do Inquérito Policial em apenso Código 512410, tendo em vista 

que trata-se de autos complementares que apurou apenas a identidade do 

acusado ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA, arquivando-os em seguida. 

Às providências. Cuiabá - MT, 04 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.: 372239 Nr: 13009-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos etc.I - Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.II – Verifica-se que o Parquet 

manifestou-se à fl. 93 e a defesa deixou de se manifestar quanto os 

armamentos apreendidos (fl. 95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433091 Nr: 9061-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 9061-14.2016.811.0042 (Código: 433091)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 Vistos.

O Requerente MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, qualificado nos autos, 

postula pela restituição do veículo VW Saveiro Cross, placas OAV 9717, 

Renavam 0059580468, de sua propriedade (fls. 137/145).

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido (fl. 146).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, observo que o Requerente MARCO ANTÔNIO DE 

SOUZA comprovou a propriedade do veículo e juntou a estes autos o 

Certificado de Registro de Veículo e outros documentos que comprovam a 

propriedade, conforme se infere nas fls. 140/145.
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 Sendo assim, DEFIRO a restituição do veículo VW Saveiro Cross, placas 

OAV 9717, Renavam 0059580468, nos termos do pedido.

 Por fim, considerando deve ser designada audiência única de instrução e 

julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este juízo não tem 

mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles 

reservados para os processos de réus presos, bem como daqueles com 

prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 04 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.: 421464 Nr: 27015-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELDIN DE LIMA BORGES, LUCAS LUAN DA 

SILVA QUEIROZ, RAFAEL LUCAS PASCHOAL DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Vistos etc.

I - Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

II - 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.

III - 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.: 350792 Nr: 11958-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133, IVAN EURÍPEDES DA SILVA - OAB:24228

 Vistos etc.

Considerando a petição de fls. 207/215, ouça-se o Ministério Público.

Após, com a manifestação retornem-me conclusos.

Às providências.

Cuiabá-MT, 03 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.: 314635 Nr: 13487-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA DE FRANÇA, DIOGLESAN VIEIRA 

DA SILVA, JUNIOR ARRUDA FRANÇA ou JUNIOR FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, Alline Lopes de Jesus - OAB:21413/O, FERNANDA 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O, MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13487-45.2011.811.0042 (CÓDIGO: 314635)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ALEX ROSA DE FRANÇA

 DOGLESAN VIEIRA DA SILVA

 JUNIOR ARRUDA FRANÇA

 Vistos.

Acolho a manifestação ministerial de fl. 372.

Intime-se os acusados ALEX ROSA DE FRANÇA e JUNIOR ARRUDA 

FRANÇA por edital no prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, 

constitua novo advogado para que apresente memorias finais escritos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após o decurso do prazo, não constituindo os acusados novo advogado, 

desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para apresentar 

memorias finais escritos no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 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.: 498280 Nr: 37421-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPOSITO - OAB:

 Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação.Colacione no mandado a 

advertência de que o denunciado, em sua resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400894 Nr: 5146-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA STEFANY ALMEIDA ARAUJO, 

KELLYS CRISTINA SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE CAMPOS DA SILVA - 

OAB:

 O MMº Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

“Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado 

AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO. Todavia aplico-lhe as 

seguintes medidas cautelares:

1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

2) Não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo;

Advirto o autuado que o não cumprimento de qualquer dos compromissos 

fixados ensejará a decretação da prisão preventiva.”

O acusado dá-se por CITADO nesta data e requereu a nomeação da 

Defensoria Pública para sua defesa.

Restabeleço o curso e o prazo prescricional da ação penal e determino 

que a defesa apresente Resposta à Acusação em 10 (dez) dias.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser posto em liberdade salvo 

se por outro motivo estiver preso.

Saem os presentes devidamente intimados e o acusado cientificado da 
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medida cautelar e obrigações acima fixadas e inclusive advertido das 

consequências de seu descumprimento. Após, cientificado da concessão 

de liberdade provisória com a medida cautelar imposta, pelo acusado, foi 

dito estar ciente das consequências do não atendimento das exigências 

legais, comprometendo-se a comparecer em Juízo, ou fora dele, sempre 

que intimada”.

 Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Thalís Moraes, Assessora de 

Gabinete, digitei.

 Nada mais havendo, encerrou-se a presente audiência com a assinatura 

de todos os presentes.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

 Defensor Público

AMANDA STEFANY ALMEIDA DE ARAUJO

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388597 Nr: 21076-59.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ORLEI PINHEIRO 

DE SOUZA, qualificado nos autos, relativamente aos fatos descritos na 

denúncia destes autos, o que faço com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 

109, inciso V, c.c. artigo 61 do Código de Processo Penal.Na hipótese de 

haver apreensões, cumpram-se os itens 1478 e 1479, da CNGC, 

restituindo as de origem lícita, comprovada a propriedade.P. R. I.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.Cuiabá (MT), 5 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.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5058-45.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512379) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA 

ALEX DINIZ DE JESUS Vistos etc. Havendo nos autos material probatório 

mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os acusados, uma vez 

que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Citem-se os 

acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação. 

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta. 

Havendo pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério 

Público acerca da necessidade de manutenção da apreensão, antes de 

encaminhar os autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os 

documentos pessoais devem ser restituídos à parte independente de 

ordem, consoante item 7.20.1.2. Conste no mandado de citação que na 

hipótese de restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de 

restituição o réu deverá apresentar comprovante de propriedade e, 

tratando-se de veículo, documento atualizado que permita a sua 

circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a restituição 

somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público e mediante 

ordem expressa deste juízo, nesse sentido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 

de março de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 5058-45.2018.811.0042 (CÓDIGO: 512379)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA

 ALEX DINIZ DE JESUS

 Vistos.

As razões expostas nos pedidos de revogação da prisão preventiva dos 

acusados não elidem os motivos que ensejaram a decretação das prisões 

preventivas. Além disso, não existem fatos novos, o que obsta à 

reapreciação da 'quaestio' (art. 313, do CPP).

Na hipótese em apreço, as doutas defesas não apontaram qualquer fato 

novo, mas tão-somente fundamento jurídico diverso daquele utilizado para 

a decretação da prisão.

Ademais, estão presentes os requisitos autorizadores da segregação 

cautelar como forma de garantir a ordem pública, mormente quando a 

periculosidade do acusado restou evidenciada pelo modus operandi e 

ainda, o modo de execução do suposto delito, evidencia certa 

periculosidade do agente, mediante a extrema violência utilizada.

Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido 

demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO os pedidos de revogação 

formulados pelas defesas dos acusados WILLIAN RODRIGUES DA SILVA 

LIMA e ALEX DINIZ DE JESUS, sem prejuízo de posterior apreciação, caso 

presentes as hipóteses autorizadoras.

Ante a alegação da defesa do acusado WILLIAN RODRIGUES DA SILVA 

LIMA de que o mesmo vem sofrendo ameaças por parte de detentos por 

ser filho de policial militar, oficie-se a Diretoria da Penitenciária Central do 

Estado para que preste esclarecimentos acerca de tal alegação no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, pois é de sua inteira responsabilidade a 

integridade física de seus detentos.

Oficie-se a Central de Mandados para que providencie a devolução dos 

Mandados de Citação expedidos para os acusados em 16.03.2018, haja 

vista a prioridade na tramitação de processos com réus presos.

Após, intimem-se as defesas dos acusados para que no prazo legal 

apresentem Respostas à Acusação.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 03 de abril de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 512379 Nr: 5058-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RODRIGUES DA SILVA LIMA, ALEX 

DINIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - OAB:9943/O

 Intimar a defesa do Réu WILLIAN, para que no prazo legal apresente 

Resposta à Acusação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 340319 Nr: 21929-63.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 Intimar a defesa do réu CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR para, no 

prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 513491 Nr: 6098-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE JESUS, EZEQUIEL CARVALHO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:25553, EDIVAN FREITAS VIERIA - OAB:11.192

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N.º 6098-62.2018 (CÓDIGO: 513491)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

INDICIADOS: VALDINEI DE JESUS

 EZEQUIEL CARVALHO DE SOUZA

 Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante dos indiciados citados, 

qualificados nos autos, presos em 23.02.2018, pela suposta prática do 

crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 157, § 2º, incisos 

I, II e V, c.c. art. 288, todos do Código Penal.

 O APF foi homologado, convertendo a prisão em flagrante em prisão 

preventiva (fls. 85/90).

Assim, não havendo outras providências a serem tomadas neste 

momento, aguarde-se a chegada do Inquérito Policial e trasladem-se as 

cópias necessárias, arquivando-se os autos em seguida.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá-MT, 01 de março de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511262 Nr: 46533-15.2017.811.0042

 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): ANDRE PAULO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que o mandado de prisão expedido em 

desfavor do réu foi cumprido, conforme informação de fls. 212/213, não 

havendo mais hipótese de aplicação do artigo 366, do CPP, determino que 

se voltem a contar o prazo prescricional, bem como os autos retornem o 

seu curso processual.

 Por oportuno, a fim de dar início à instrução criminal, designo audiência 

para o dia 03/05/2018, às 16h20min, ocasião em que serão colhidos o 

interrogatório do réu e os depoimentos das testemunhas de acusação e 

defesa.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas pelas partes. Notifiquem-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

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, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 457011 Nr: 34311-49.2016.811.0042

 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): MARCOS RODRIGUES VENTURA, MATHEUS 

RODRIGUES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pelo Ministério Público.

 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 

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.: 457011 Nr: 34311-49.2016.811.0042

 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): MARCOS RODRIGUES VENTURA, MATHEUS 

RODRIGUES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 464087 Nr: 3954-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYQUI HENRIQUE ALVES SILVA, KYWSLLEN 

MARTINS VIEIRA, CRISTOFOR SANTANA DE QUEIROZ, MAKSUEL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Vistos, etc...Inicialmente, cancelo a audiência de instrução designada 

para o dia 05/04/2018 às 14h00min.Em nova consulta no sistema Apolo, 

bem como no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

constatei que apenas o acusado Kywsllen Martins Viera atende aos 

requisitos previstos no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, tendo em vista que 

os demais acusados estão respondendo formalmente pela prática de 

outros crimes, o que afasta a possibilidade de oferecimento do benefício 

da suspensão condicional do processo em relação aos acusados Kaiqui 

Henrique Alves Silva, Cristefor Santana de Queiroz e Macksuel dos 

SantosSendo assim, determino o seguinte:1) Oficie-se a comarca de 

Juara, solicitando a imediata devolução da cartas precatória destinada ao 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao 

acusado Kayqui Henrique Alves Silva, independentemente de 

cumprimento;2) Expeça-se carta precatória destinada à citação do 

acusado Kayqui Henrique Alves da Silva, atualmente recolhido na cadeia 

pública da comarca de Juína/MT, [...];3) Expeça-se mandado destinado à 

citação do acusado Macksuel dos Santos, inclusive por hora certa, [...];4) 

Por fim, façam-me os autos conclusos para apreciação das defesas 

apresentadas, bem como para designação da audiência de 

instrução.Expeça-se o necessário.Cumpra-se com urgência.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 507596 Nr: 418-96.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 
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MELO - OAB:18188/MT

 Intimação do Advogado do Réu, Dr. PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO 

- OAB/MT 18.188 para apresentar Alegações Finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 360167 Nr: 22873-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Intimação do Advogado do Réu, Dr. PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB/MT 8083, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 346877 Nr: 7499-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISON MOTTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT

 Vistos, etc...

Depreende-se dos autos que o(a) acusado(a) foi denunciado(a) como 

incurso(a) nas penas dos artigos 303, parágrafo único c/c artigo 302, 

parágrafo único, inciso III c/c artigo 305 e artigo 306, todos da Lei n. 

9.507/1997, cuja soma das penas mínimas excede a 01 (um) ano.

 Razão disso, considerando que o(a) acusado(a) não atendia aos 

requisitos previstos no caput do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, REVOGO o 

benefício da suspensão condicional do processo concedido ao(à) 

acusado(a) Talison Motta Ramos.

Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo 

legal de 10 (dez) dias, ofereça resposta à acusação (CPP, artigos 396 e 

396-A).

Anoto que na resposta à acusação o(a) acusado(a) poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o número legal, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

Acaso o prazo para apresentação da defesa transcorra in albis, o que 

deverá ser certificado, desde já, nomeio o Defensor Público oficiante 

neste Juízo para patrocinar a defesa do(a) acusado(a) (CPP, artigo 396-A, 

§ 2º).

Assim, concedo vista dos aos autos à Defensoria Pública para 

apresentação da resposta à acusação, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Aportando a resposta à acusação e havendo alegação de alguma das 

situações previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

21/06/2018 às 17hs45min.

INTIME-SE pessoalmente o(a) acusado(a).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 404697 Nr: 9149-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO LORITE FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 “Vistos,

1. Tendo em vista a ausência injustificada das testemunhas arroladas pela 

acusação, a presente solenidade restou prejudicada, redesigno para o dia 

19/04/2018 às 14hs45min.

2. Determino a intimação e a condução coercitiva das testemunhas Willian 

Rogério Macedo Polon e Leandro Levinali Ecco. Consigne-se no mandado 

que a ausência implicará na fixação de multa de até 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo da adoção de outras providências.

3. Concedo o prazo de 3 (três) dias para a defesa informar o endereço 

atual da testemunha Marcus Augusto Oliveira, sob pena de preclusão.

4. Informado o endereço, intime-se a testemunha.

5. Saem os presentes intimados.

6. Intimem-se e cumpra-se.

7. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 348573 Nr: 9472-62.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO SERRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, KALYNCA SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598

 “Vistos,

1. Tendo em vista que o acusado não foi devidamente intimado para o ato, 

a presente solenidade restou prejudicada, redesigno para o dia 

16/05/2018 às 17hs45min.

2. Intime-se pessoalmente o acusado, consignando no mandado que o 

oficial de Justiça deverá se abster de entregar o ato de comunicação a 

familiares caso não encontre o acusado, devendo nesse caso proceder 

novas diligencias com escopo de intima-lo pessoalmente.

3. Intimem-se da audiência, via DJE, todos os advogados indicados na 

procuração e substabelecimento de fls. 109/110, bem como para a 

indicação do endereço atual da testemunha de defesa Luanna Novais 

Marques, sob pena de desistência tácita e preclusão.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 125847 Nr: 12938-40.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA DE BRITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, JOÃO VICTOR ANDRADE AMORIM - OAB:17.966/E, JOÃO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13887, PAULO INÁCIO HELENA LESSA - OAB:OAB/MT 

6.571

 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição das testemunhas ausentes.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 5 dias.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 311535 Nr: 9754-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT
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 “Vistos,

1. Homologo a desistência da inquirição da testemunha ausente.

2. Declaro encerrada a fase instrutória.

3. As alegações finais escritas em 5 dias.

4. Saem os presentes intimados.

5. Intimem-se e cumpra-se.

6. Às providências.”.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 325296 Nr: 4815-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDELL DE PAULA METRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822

 “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): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312186 Nr: 10539-33.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA PAREDES, 

EDVAN MANOEL DE AZEVEDO, MARIA IZABEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, TENARÊSSA APARECIDA 

ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031, VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013

 “VISTOS ETC.

A despeito da decisão de fl. 332, nesta data, ao conferir as listas 

atualizadas de oficiais que poderiam compor o Conselho Especial desta 

ação penal, constata-se que o réu CEL PM Jorge Antônio de Oliveira 

Paredes (acusado mais antigo) se encontra atualmente na reserva 

remunerada (classificação 77 da ordem de antiguidade).

Deste modo, é inócuo novo sorteio destinado à substituir os juízes militares 

da reserva remunerada CEL PM RR Ildomar Nunes Macedo, CEL PM RR 

Roberson Dias Pereira, CEL PM RR Newton Luiz Vasconcelos de Brito 

Júnior, já que necessariamente será preciso que o novo sorteio recaia 

sobre o universo de coronéis que também já se encontram na reserva 

remunerada, até porque na ativa não há oficiais suficientes mais antigos 

que o referido réu, aptos ao sorteio.

A única ressalva fica por conta do juiz sorteado CEL PM Zaqueu Barbosa, 

o qual está impossibilitado de exercer a função de juiz militar em face das 

medidas cautelares fixadas na ação penal cód. 477158.

Assim, REVEJO a decisão de fl. 332 e MANTENHO os juízes CEL PM RR 

Ildomar Nunes Macedo, CEL PM RR Roberson Dias Pereira, CEL PM RR 

Newton Luiz Vasconcelos de Brito Júnior para o Conselho Especial desta 

ação penal, devendo a PMMT proceder ao necessário para que possam 

exercer a função nesta ação penal.

Ademais, DESIGNO sessão de instrução para o dia 20.09.18, às 13h30min, 

ocasião em que se darão as oitivas das testemunhas de acusação, 

arroladas à fl. 9, e a tomada de posse e compromisso dos membros do 

Conselho Especial de Justiça sorteados às fls. 267/265, com exceção do 

CEL PM Zaqueu pela razão anteriormente exposta.

Os presentes saem intimados.

Expeça-se o necessário para a realização do ato aprazado.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 157730 Nr: 5091-16.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS CORDEIRO ROSA, RODRIGO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA, MAYCON VERONEZI DA SILVA, GEYSON KATSJIRO 

YAMASSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Requerida na figura de seu Advogado 

para apresentar no prazo legal as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 135327 Nr: 2451-74.2009.811.0042

 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): IDOÍLIO CAMPOS GERMINARI, GERSON 

EVANGELISTA MACHADO, JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:4589-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus IDOILIO CAMPOS GERMINARI e JOSUÉ 

BARBOSA DOS SANTOS na pessoa de seus ADVOGADOS para ciência 

de expedição de Carta Precatória para a Comarca de Campo Novo do 

Parecis-MT, com a finalidade de inquirição de ERONIL AMBRÓSIO DE 

ARRUDA - 1º SGT PM da Reserva Remunerada, testemunha arrolada pela 

Defesa do réu CB PM Gerson Evangelista Machado, bem como para, 

querendo, no prazo legal, apresentar quesitos visando instruir a 

deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310500 Nr: 8491-04.2011.811.0042

 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, 

IRACI PEREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635

 “VISTOS ETC.

DEFIRO a juntada requerida pela defesa.

Abram-se vistas para apresentarem alegações finais nos termos do art. 

428 do CPPM.

Os presentes saem intimados.

Às providências.”

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 23094 Nr: 157-98.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIR MENDES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 
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COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB-MT 13522-B, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, APRESENTE AS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS, EM FORMA 

DE MEMORIAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 128893 Nr: 13436-05.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO, LEANDRO 

FERRAZ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, Denilsa Rodrigues Tavares - 

OAB:28.507, Geni Eurípedes Souza - OAB:37.871, Luana de Almeida 

Cortina - OAB:45.436

 "...Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer 

fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão 

preventiva anteriormente decretada, INDEFIRO o pedido da defesa 

elaborado às fls. 370/373 e por consequência, MANTENHO a prisão 

preventiva de LEANDRO FERRAZ AGUIAR, já que presentes os requisitos 

constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem 

inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ao 

menos por ora.Em tempo, diante da prisão do réu Leandro Ferraz Aguiar, 

prossiga com a citação do aludido acusado, nos termos da r. decisão de 

fls. 149/151.Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário, com urgência. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 13 de março de 2018..."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507707 Nr: 533-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código 507707

 Vistos,

Trata-se de analisar pedido de autorização para a antecipação terapêutica 

de parto pleiteado por Alessandra Silva Santos, devidamente 

representada pela Defensoria Pública.

Segundo consta nos autos a requerente está gestante há 19 semanas e 

após a realização de exames médicos constatou-se que o feto possui 

gravíssima anomalia denominada Body-Stalk, caracterizada por defeito 

extenso na parede abdominal anterior com extrusão de órgãos abdominais 

(fígados e alças intestinais) associado a membro superior esquerdo 

encurtado, escoliose importante e exencefalia (malformação na qual o 

cérebro se encontra fora do crânio).

 Com a inicial consta a declaração da requerente e do seu companheiro 

com o qual convive em união estável pelo desejo de fazer o aborto 

terapêutico (fl. 14).

 À fl. 15 consta o parecer acerca da anomalia do feto acima descrita, 

subscrito pela Dra. Maria Aparecida Mazzuti V. Carmo, especialista em 

tocoginecologia e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 

bem como pelo Dr. Anselmo Verlangieri Carmo, especialista em medicina 

fetal.

 Dada vista ao Ministério Público se manifestou de forma favorável à 

autorização ora pleiteada (fls. 25/31).

Eis o relatório. Fundamento e decido.

 Extrai-se dos autos o desejo da requerente juntamente com seu 

companheiro pela interrupção da gestação em razão das anomalias do 

feto constatadas pela equipe médica.

Conforme os relatos, o feto é incompatível com a vida extrauterina, de 

modo que, caso a gravidez prossiga, a literatura médica indica a evidente 

morte do recém-nascido, conforme assim consta na descrição do parecer 

médico de fl. 15:

“Dentro dos critérios de Medicina Fetal através da Ultrassonografia 

Genética Fetal Nível IV constatamos dentro de um trabalho de equipe 

médica que o feto possui idade gestacional de 17 semanas e 4 dias e 

apresenta um quadro de defeito extenso de parede abdominal anterior 

com extrusão de órgãos abdominais (fígado e alças intestinais, associado 

à membro superior esquerdo encurtado, escoliose importante e 

exencefalia (malformação na qual o cérebro se encontra fora do crânio). 

O quadro acima pode corresponder à ANOMALIA DE BODY-STALK.

A anomalia acima mencionada é seguramente incompatível com a vida 

extrauterina. Caso a gestação venha a prosseguir, todos os dados da 

literatura médica apontam para a morte do recém-nascido após o parto. A 

paciente encontra-se extremamente angustiada, em face dessa situação 

sem prognóstico, mas mantém sua capacidade de crítica de decisão”.

Consta nos autos que a requerente vem apresentando quadro de 

sangramento frequente e no dia 29.11.2017 a mesma teve hemorragia 

correspondente a ameaça de aborto.

 Em casos como este, é imprescindível voltar os olhos à gestante que, 

certa da morte do feto caso haja a continuidade na gestação, sofrerá, 

além do sofrimento físico, o agravamento pela dor moral podendo-se 

inclusive equiparar tal situação como uma tortura.

 Diante do quadro apresentado, ou seja, da impossibilidade de vida 

extrauterina do feto, constato que a questão discutida está inteiramente 

enquadrada na decisão histórica da Corte Suprema na ADP n° 54 quando 

se declarou a inconstitucionalidade na interpretação dos arts. 124, 126, e 

128, incisos I e II do Código Penal os quais impediam a antecipação 

terapêutica do parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, 

previamente diagnosticada por profissional habilitado.

Naquela decisão entendeu que há diferença entre o aborto e a 

antecipação terapêutica do parto, como assim exponho trecho do 

memorável voto do E. Ministro Relator Marco Aurélio:

 “Para não haver dúvida, faz-se imprescindível que se delimite o objeto sob 

exame. Na inicial, pede-se a declaração de inconstitucionalidade, com 

eficácia para todos e efeito vinculante, da interpretação dos artigos 124, 

126 e 128, incisos I e II, do Código Penal1 (Decreto-Lei nº 2.848/40) que 

impeça a antecipação terapêutica do parto na hipótese de gravidez de feto 

anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado. 

Pretende-se o reconhecimento do direito da gestante de submeter-se ao 

citado procedimento sem estar compelida a apresentar autorização judicial 

ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Destaco a alusão feita 

pela própria arguente ao fato de não se postular a proclamação de 

inconstitucionalidade abstrata dos tipos penais, o que os retiraria do 

sistema jurídico. Busca-se tão somente que os referidos enunciados 

sejam interpretados conforme à Constituição. Dessa maneira, mostra-se 

inteiramente despropositado veicular que o Supremo examinará, neste 

caso, a descriminalização do aborto, especialmente porque, consoante se 

observará, existe distinção entre aborto e antecipação terapêutica do 

parto. Apesar de alguns autores utilizarem expressões “aborto eugênico 

ou eugenésico” ou “antecipação eugênica da gestação”, afasto-as, 

considerado o indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra 

eugenia.(...)

Cumpre rechaçar a assertiva de que a interrupção da gestação do feto 

anencéfalo consubstancia aborto eugênico, aqui entendido no sentido 

negativo em referência a práticas nazistas. O anencéfalo é um natimorto. 

Não há vida em potencial. Logo não se pode cogitar de aborto eugênico, o 

qual pressupõe a vida extrauterina de seres que discrepem de padrões 

imoralmente eleitos. Nesta arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, não se trata de feto ou criança com lábio leporino, ausência 

de membros, pés tortos, sexo dúbio, Síndrome de Down, extrofia de 

bexiga, cardiopatias congênitas, comunicação interauricular ou inversões 

viscerais, enfim, não se trata de feto portador de deficiência grave que 

permita sobrevida extrauterina. Cuida-se tão somente de anencefalia. Na 

expressão da Dra. Lia Zanotta Machado, “deficiência é uma situação onde 

é possível estar no mundo; anencefalia, não”52 . De fato, a anencefalia 

mostra-se incompatível com a vida extrauterina, ao passo que a 

deficiência não. A corroborar esse entendimento, Cláudia Werneck53 – 

representante da “Escola da Gente”, que tem como objetivo a inclusão, na 

sociedade, de pessoas com deficiência – asseverou que a anencefalia, 

por conta da total falta de expectativa de vida fora do útero, não pode ser 

considerada deficiência e, portanto, não cabe questionar se existe 

negação do direito à vida ou discriminação em função de deficiência54. 

Nas palavras peremptórias da representante da entidade que se dedica a 

combater discriminação contra deficientes, “é impossível constatar 

discriminação com base na deficiência quando não há expectativa de vida 

fora do útero”.

(...)
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Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do 

anencéfalo, repito, não existe vida possível. Na expressão do Ministro 

Joaquim Barbosa, constante do voto que chegou a elaborar no Habeas 

Corpus nº 84.025/RJ, o feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, 

porque feito de células e tecidos vivos, é juridicamente morto, não 

gozando de proteção jurídica e, acrescento, principalmente de proteção 

jurídico-penal. Nesse contexto, a interrupção da gestação de feto 

anencefálico não configura crime contra a vida – revela-se conduta 

atípica”.

Tal entendimento fica ainda corroborado pelos ensinamentos de Nelson 

Hungria, que na década de 50 já condicionava a configuração do tipo 

penal aborto à existência de potencialidade de vida. Assim ele cita em sua 

obra:

“caso de gravidez extra-uterina, que representa um estado patológico, a 

sua interrupção não pode constituir o crime de aborto. Não está em jogo a 

vida de outro ser, não podendo o produto da concepção atingir 

normalmente vida própria, de modo que as conseqüências dos atos 

praticados se resolvem unicamente contra a mulher. O feto expulso (para 

que se caracterize o aborto) deve ser um produto fisiológico, e não 

patológico. Se a gravidez se apresenta como um processo 

verdadeiramente mórbido, de modo a não permitir sequer uma intervenção 

cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto, não há falar-se em aborto, 

para cuja existência é necessária a presumida possibilidade de 

continuação da vida do feto”.

 Assim, analisando o caso destes autos, verifico de forma analógica que a 

questão aqui tratada sequer trata-se de aborto, mas de procedimento de 

antecipação de parto, que prescinde de autorização judicial, pois 

conforme o parecer da equipe médica acima transcrita o feto não possui 

possibilidade de vida extrauterina.

 Ademais, em consulta aos demais Tribunais Pátrios verifico que após o 

firmamento da Corte Suprema conforme acima destacado, a questão vem 

tomando um norte jurídico no sentido de não mais precisar de autorização 

judicial para o procedimento médico buscado em casos em que haja a 

impossibilidade de vida extrauterina. Dessa forma, cito um deles:

 Ementa: APELAÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 

ABORTOTERAPÊUTICO. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ. DECURSO DO 

TEMPO. PERDA DO OBJETO. Constatado que a gestação já pode ser 

considerada a termo, não se trata mais de aborto, mas de procedimento de 

antecipação de parto, que prescinde de autorização legal. Sem 

desconsiderar o debate profundo para a apreciação do Judiciário, 

envolvendo a proteção da saúde da mulher, garantia de sua dignidade e 

liberdade, direitos sexuais e reprodutivos, entre outros, o fato é que, 

diante do decurso do tempo, a presente ação, que visava o deferimento 

de autorização para realizar aborto, perdeu o seu objeto. RECURSO 

PREJUDICADO. (Apelação Crime Nº 70073304305, Terceira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 

23/08/2017).

No entanto, apesar deste Juízo comungar com o entendimento da Corte 

Suprema acerca da descaracterização do aborto e, diante disto, da 

desnecessidade de autorização judicial para o procedimento de 

antecipação do parto, reconheço a cautela da requerente em se precaver 

de uma eventual criminalização pela sua decisão em antecipar o parto, 

motivo pelo qual concedo o amparo judicial ora buscado.

 Assim, sem muitas delongas, em razão da extrema urgência do caso, 

considerando os pareceres médicos apresentados e a declaração da 

requerente juntamente com seu companheiro acerca do desejo de fazer a 

antecipação do parto e em nome da saúde física e psíquica da gestante 

em estrita observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, à 

liberdade e autonomia privada da mulher DEFIRO o pedido formulado na 

inicial assegurando à requerente os direitos a ela pertinentes pela decisão 

tomada e declarada juntamente com seu companheiro, devendo ser 

devidamente assistida pelos médicos e psicólogo competentes sem 

submetê-la a qualquer imputação criminal.

 Expeça-se o competente alvará judicial.

 Cientifique-se às partes COM URGÊNCIA bem como à Defensoria Pública 

e ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

arquivem-se os autos.

 Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436324 Nr: 12601-70.2016.811.0042

 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): LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS LEONARDO PADILHA DA 

COSTA, Rg: 22959297, Filiação: Neize Veronica de França e Natanael 

Padilha da Costa, data de nascimento: 30/01/1998, brasileiro(a), natural de 

Várzea Grande-MT, solteiro(a), jogador de futebol, Telefone 9992-1903. 

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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 509651 Nr: 2406-55.2018.811.0042

 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): JORGE ADRIANO SILVA MATOS, 

WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de JORGE ADRIANO SILVA MATOS e WASHINGTON OLIVEIRA 

SANTOS, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c 

art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar do 

acusado JORGE ADRIANO SILVA MATOS veio às fls. 67/67v, ocasião que 

se reservou o direito de adentrar ao mérito após o encerramento da 

instrução. oportunidade que requereu a absolvição sumária do acusado e, 

cumulativamente, a revogação da sua prisão preventiva. Com vista dos 

autos, o d. Promotor de Justiça manifestou-se contrário à revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa (fls. 81/84). É o relato 

necessário. DECIDO. I.DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Inexistindo a 

arguição de preliminares e considerando que os demais questionamentos 

das defesas ensejam dilação probatória, concluo que a dinâmica do 

evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação dada pela Lei nº 

11.719/2008, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro 

societate. Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 

do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os denunciados JORGE 

ADRIANO SILVA MATOS e WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS como 

incursos no artigo da lex repressiva nela mencionado. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018, às 15:40 horas, para o 

interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e às Defesas. 

[...]INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em 

favor de WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS. No mais, expeça-se o 

necessário para realização do ato instrutório. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 515037 Nr: 7493-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA DUARTE, AMILTON JOSE AMORIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 19/04/2018, às 14:50 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 502083 Nr: 41109-89.2017.811.0042

 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): ROBERT LEANDRO SANTANA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 19.486

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ROBERT 

LEANDRO SANTANA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, desempregado, natural 

de Cuiabá/MT, nascido em 15/10/1998, portador do RG n. 285961-0 

SSP/MT, filho de Izabel Santana Araújo, residente e domiciliado na Rua C, 

n. 02, quadra 10, bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (Seis) 

anos, 03 (Três) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (Seiscentos e Vinte e 

Cinco) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior 

salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção 

monetária quando do efetivo pagamento.FIXO o regime prisional de início 

em FECHADO.Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, 

notadamente, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da 

lei penal, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, 

MANTENDO-SE a prisão cautelar.DETERMINO a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas e destruição dos objetos que 

guardam relação com o crime (faca, rolo de filme e martelo).DECRETO o 

perdimento do dinheiro apreendido (R$ 16,00) em favor da União, assim 

como, da balança de precisão, por ser objeto da traficância e utilizados na 

prática do crime.Com relação aos demais bens e pertences pessoais 

(documentos, celular e relógio), DETERMINO a restituição, mediante termo 

nos autos, a serem retirados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 

trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da União (CPP, art. 

122).Por se tratar de processo que o regime inicial foi fixado no fechado e 

o condenado aguardará preso o julgamento de eventual recurso, nos 

termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se 

expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Custas pelo condenado, não 

cobráveis no momento, na forma do disposto pelo art. 98, §3º do novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 05 de abril de 2018.Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 426745 Nr: 2034-77.2016.811.0042

 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): DARLEI SABINO NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dinte da insistência da Acusação quanto à oitiva da testemunha 

Alessandro Cardoso dos Santos (fl. 214), DESIGNO o dia 19/04/2018, às 

16:00 horas, para realização da sua inquirição.

Intime-se todos para o ato instrutório, dando-se ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.

Expeçam-se as requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505855 Nr: 44848-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANIR WANDERLEY SILVA, ARIANE 

ENOQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8.153 - OAB/MT, MANOEL ALVARES CAMPOS - OAB:1.127-A 

OAB/MT, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 “Considerando teor de certidão de Oficial de Justiça às fls. 30, devolvo a 

presente missiva, com as cautelas de praxe.

II – Às providências, anotando-se o necessário.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 498306 Nr: 37444-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ALVARES DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13258 OAB/MT

 I – Tendo em vista que o advogado não sabe o atual endereço do 

acusado e nem pôde informar o contato para localizá-lo, bem como diante 

do teor de certidão de Oficial de Justiça que não encontrou o acusado no 

endereço indicado, devolvo a presente carta precatória, com as cautelas 

de praxe.

II – Às providências, anotando-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 319148 Nr: 18685-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 Aguarde-se 60 dias com vistas ao cumprimento da Carta Precatória de 

fls. 642, uma vez que o acusado e seu advogado foram intimados da 

expedição na presente data.

Oficie-se o juízo deprecante solicitando o cumprimento da Carta Precatória 

de fls. 642.

Vencido o prazo de 60 dias, tendo em vista que a expedição de Carta 

Precatória não suspende o curso do processo, manifestem-se as partes 

nas fases das diligências, em seguida memoriais finais no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 445567 Nr: 22443-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SOUZA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 “Considerando que o acusado preenche os requisitos para concessão do 

benefício previsto no artigo 89 da LEJE, SUSPENDO o processo por 02 
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(dois) anos, submetendo-a a período de prova, mediante cumprimento das 

seguintes condições:

1 - Comparecimento bimestral em Juízo para declinar endereço e dar conta 

de suas atividades, até o décimo dia do mês;

2 - Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, 

sem comunicação ao Juízo;

3 - Proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição, e locais 

de reputação duvidosa;

4 – Comprovação a cada 6 meses de desempenho escolar no cartório da 

7ª Varaa Criminal;

O réu fica desde já advertido das consequências do descumprimento do 

dispostos nos §§ 3º e 4º do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

A escrivania deverá controlar a freqüência e o cumprimento das 

condições nestes autos, ficando revogada qualquer disposição no sentido 

de formação de guia para a fiscalização das condições em autos 

apartados.

Exclua-se o feito dos relatórios estatísticos.

Decorridos dois anos, sem revogação, venham os autos conclusos para 

prolatação da sentença extintiva de punibilidade.

Oficie-se a Fundação beneficiada dando conta da condição imposta e 

aceita pelo réu, a fim de que informe trimestralmente se o mesmo está 

efetivamente prestando os serviços na forma determinada.

Saem os presentes intimados.”

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.: 418054 Nr: 23325-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/08/2018 às 15h30min.

Intimem-se o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449945 Nr: 26955-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO HENRIKE FILIPIN DA SILVA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23.031, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 “VISTOS. Trata-se de Ação Penal proposta em face do acusado MURILLO 

HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO, pela pratica dos crimes de 

ameaça e injúria real, previstos no art. 140, §2º e art. 147, ambos do 

Código Penal, em desfavor da vítima WISLANE SOUZA DE JESUS. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Depreende-se dos autos da Ação 

Penal em tela, que os fatos ocorreram em 17/11/2014, tendo a denúncia 

sido recebida em 16/12/2016, consoante decisão acostada às fls. 39. 

Ocorre que, então, observamos que em face do decurso do tempo 

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado pelo crime de 

ameaça entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, 

especialmente considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) 

anos na data dos fatos, conforme comprova o seu documento de 

identidade RG às fls. 29 (nascimento em 24/02/1995). Cumpre destacar, 

inicialmente, que a pena máxima cominada para o crime de ameaça, é de 

06 (seis) meses de detenção. Nos termos do art. 109, VI, do CP, alterado 

pela Lei n. 12.234/2010, a prescrição da pretensão punitiva do Estado 

para os crimes cuja pena máxima não excede a 01 (um) ano, ocorre em 03 

(três) anos. Entretanto, verifica-se que o acusado, à época dos fatos, era 

menor de 21 (vinte e um) anos (nascido em 24/02/1995), conforme cópia 

do documento de identidade acostado às fls. 29, o que implica na redução 

do prazo prescricional pela metade, com base no art. 115 do Código Penal. 

Com efeito, da data dos fatos até o recebimento da denúncia decorreram 

mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem que nesse período ocorresse 

qualquer outra causa de interrupção da prescrição. De tal modo, se 

decorrido tal interregno, a pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não 

podendo mais ser infligida qualquer pena em relação ao crime de ameaça. 

Assim, reconhecem os Tribunais: “Exsurgindo lapso temporal entre o 

recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto 

em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja 

pronunciada a prescrição punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP”. (STF 

- RT 727/419). “DIREITO PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

PELA PENA EM CONCRETO - CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE - 

RECONHECIMENTO - Extinto o direito de punir do Estado pela 

superveniência da prescrição da pretensão punitiva.” (TJSP, Apelação 

Criminal com Revisão - Acórdão n. 858007350000000 - Rel. Des. Willian 

Campos - 4ª Câmara de Direito Criminal - j. de 06-01-2009). Por fim, 

salienta-se que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Pelo 

exposto, RECONHEÇO a incidência da Prescrição da Pretensão Punitiva do 

Estado apenas para o crime de ameaça apurado neste processo e por 

consequência JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MURILO 

HENRIKE FILIPIN DA SILVA CARVALHO, em relação ao crime tipificado no 

art. 147, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso 

IV c/c, art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal. Dê vista ao 

Ministério Público para indicar o endereço atualizado da vítima. Saem os 

presentes intimados. Intime-se o patrono do acusado via DJe. Às 

providências. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 405577 Nr: 10120-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES FEGURI, MARIA SILVANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JÚNIOR - OAB:18098, AILSON PAULINO RAMOS - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB/MT 4.344-A - 

OAB:4.344-A

 Vistos etc.

Por meio da petição de fls. 86/90, acompanhada dos documentos de fls. 

91/111, o executado informa o pagamento integral da dívida alimentícia, 

requerendo a extinção do feito.

Instado a se manifestar o exequente, às fls. 117, requereu “o retorno dos 

autos ao arquivo”, presumindo-se, portanto, a concordância com a 

alegação do executado de pagamento integral da dívida alimentícia.

 Desta forma, considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme 

alegado às fls. 86/90 e não contestado pelo exequente, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 409757 Nr: 14429-38.2015.811.0042

 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: MSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098

 Vistos etc.

Trata-se de “Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Partilha de 

Bens e Danos Morais”, na qual foi proferida sentença (fls. 270/273), já 

transitada em julgado e determinado o arquivamento dos autos em 

14.07.2017 (fls. 319).

Assim, por já ter sido efetuada a entrega da tutela jurisdicional, determino 

que o Sr. Gestor Judicial, cumpra-se, com urgência, a referida.

Às providências.

 Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 376839 Nr: 18264-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNVDL, ANVDL, IAN, VNVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

MÁRIO DONAL SPALATTI - OAB:23230/0

 VISTOS.Trata-se de cumprimento de sentença que fixou a obrigação da 

executada de “promover a novação e/ou parcelamento da dívida junto a 

MT/Fomento, excluindo o nome do exequente como fiador” (fls. 106/108). 

Devidamente intimada para cumprir a obrigação, sob pena de pagamento 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (certidão de fls. 139), a executada 

quedou-se inerte, razão pela qual, o exequente, às fls. 149, pleiteia o 

bloqueio dos valores referente à multa pelo descumprimento, por meio do 

Sistema BACEN/JUD.[...] Por tal motivo, DEFIRO o pleito de fls. 149. 

PROMOVA-SE o bloqueio de contas em nome da parte executada, 

INAJARA APARECIDA NUNES, CPF: 734.280.431-20, através do sistema 

BACENJUD, do valor atualizado indicado pelo exequente (fls. 149), qual 

seja R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).PROMOVA-SE a juntada aos 

autos da cópia da operação.Efetivado o bloqueio com sucesso, INTIME-SE 

a executada para, nos termos do § 3º do art. 854 do CPC, comprovar que:I 

- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Havendo 

manifestação da executada no prazo acima, retornem-me os autos 

conclusos.Não havendo manifestação, o que deverá ser certificado, 

determino a conversão da indisponibilidade em penhora via Sistema 

BACENJUD, com a transferência do valor bloqueado à conta única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Restando infrutífero o bloqueio de 

valores, determino, desde já, penhora de veículos em nome do executado 

Via Sistema RENAJUD. Não obtendo êxito no bloqueio de valores, por meio 

do Sistema BACEN/JUD e nem de veículos, pelo Sistema RENAJUD, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução. EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 03 de abril de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 3579-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Cesar Midon de Melo - 

OAB:24251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

- OAB:9.299

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo com 

relação ao divórcio, guarda e direito de visitas da filha menor, na data de 

27/03/2018 - fl. 33, acordo este ainda pendente de homologação, após o 

devido parecer ministerial.

Na sequência, o requerido apresenta petitório informando o 

descumprimento do acordo por parte da requerente, notadamente no que 

tange o seu direito de visitas à filha das partes, pelo que requer a 

intimação da requerente para que permita que ele pegue a menor na 

manhã do dia 07/04/2018, devolvendo-a no mesmo dia, exercendo, pois, 

seu direito de visitas - fls. 34/50.

Com efeito, verifico que não há como acolher o pedido do requerido.

Isto porque, o acordo em voga ainda não fora regularmente homologado 

por este Juízo, em razão de ainda não ter sido oportunizado ao Ministério 

Público a manifestação nos presentes autos com relação aos interesses 

da incapaz (filha menor).

Logo, o acordo de fl. 33 não retrata, por ora, um título líquido, certo e 

exigível.

Desta forma, declaro PREJUDICADO o pedido de fls. 34/50, esclarecendo 

que tão logo aporte aos autos o devido parecer ministerial, deverá o feito 

ser concluso para análise da possibilidade de homologação do acordo 

entabulado entre as partes.

Para tanto, DÊ-SE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação, e 

após, conclusos.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos - via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 387834 Nr: 1915-53.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV, JSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BRAVIN DE SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Autos n. 1915-53.2015.811.0042 (Cód.387834)

VISTOS.

INTIMEM-SE a requerida, bem como seu patrono via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do Estudo Psicossocial 

acostado às fls. 143/145.

Após, com a juntada da manifestação, DETERMINO a abertura de vista ao 

Ministério Público Estadual para as providências cabíveis.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 429525 Nr: 5049-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMMDS, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5049-54.2016.811.0042 (Cód. 429525)

VISTOS.

INTIME-SE a exequente pessoalmente, e por meio de sua patrona, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, para impulsionar o processo, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Após, conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 364298 Nr: 3929-44.2014.811.0042
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12.625

 Autos n. 3929-44.2014.811.0042 (Cód.364298)

VISTOS.

DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 11.05.2018, às 

13h00min, nos moldes do art. 694 e 139, V, ambos do Código de Processo 

Civil.

EXPEÇA-SE novo mandado de citação/intimação às partes, bem como os 

nobres Advogados (via DJE).

INTIME-SE a patrona da Requerida, Dra. Leidineia Katia Bosi – OAB/MT 

14981, para acostar aos autos a devida procuração, regularizando sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 459943 Nr: 37421-56.2016.811.0042

 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: FJDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA CAVALCANTE DA 

SILVA MOURA - OAB:7553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e 

com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 83/84) e, 

por corolário declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o casal, 

bem como extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 487, inc. III, do CPC.IX.Abra-se vista a Defensoria Pública Cível para 

que informe se a requerida voltará a usar o nome de solteira. X.Após, 

manifestação da Defensoria Pública, expeça-se mandado de 

averbação.XI.Expeça-se termo de guarda do menor Nicolas Matheus 

Rondon Ventura em favor de sua genitora.XII.Após o trânsito em julgado, 

procedidas às baixas e anotações de estilo, arquive-se o feito.XIII.Sem 

custas.XIV.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 464813 Nr: 4697-62.2017.811.0042

 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: MPDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LIMA CESAR DE 

MIRANDA BISNETO - OAB:41.258, TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:MT-7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 Vistos etc.

I. Ante a certidão retro, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, justificadamente. Após, conclusos para despacho saneador 

(CPC, art. 357).

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 402426 Nr: 6736-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON CESAR CARVALHO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:13355/MT

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fls. 108.

II. Considerando o que dispõe o art. 1.198 da CNGC do Estado de Mato 

Grosso, postergo a redesignação do ato, ante a ausência de pauta nos 

termos da norma acima em questão.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de Abril/2018 para 

redesignação do ato.

IV. Intime-se o patrono do acusado, para que no prazo, de 15 dias, informe 

o endereço atualizado do mesmo.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 351877 Nr: 13225-27.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIEL DA SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:11572/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Autos: 13225-27.2013.8.11.0005

Parte autora: Ministério Público

Parte ré: Toniel da Silva Magalhães

 Data e hora: 05 de abril de 2018, às 16 horas

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Promotora de Justiça: Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach

 DELIBERAÇÕES

I – Designo o dia 28.6.2018, às 13:30 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Waldemir Rodrigues de Matos, Jaiuillians Silva Godoy, 

Fábio de Souza Oliveira e Divino Rodrigues dos Santos.

II – Intime o Dr. Sérgio Luiz de Souza para, em 10 dias, informar que se 

continua na defesa do acusado. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

será considerado que não mais atua na defesa. Nesse caso, intime o 

acusado para em 10 dias constituir advogado. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, será nomeado Defensor Público.

III – Intime o acusado fazendo constar o seguinte endereço: Av. Agrícola 

Paes de Barros, no local conhecido como ‘feirinha do verdão’, em frente 

ao Corpo de Bombeiros, Cuiabá/MT (fl. 99).

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Promotora de Justiça:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 472057 Nr: 11902-45.2017.811.0042

 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: SDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria da Silva Xavier - 

OAB:5.267 MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 7.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FARIAS - OAB:16.626, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 Vistos etc.
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I. Intime-se a parte requerente para que manifeste, no prazo de 10 dias, 

quanto a certidão de fl.66, dando assim prosseguimento ao feito.

II. Após, volvam-me conclusos.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 470911 Nr: 10827-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5267, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB 7.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Henrique de Oliveira - 

OAB:19637/O, DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - OAB:16.626, 

LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801, MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/0

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de cumprimento de sentença – obrigação de fazer.

II. Apregoa o requerente em epítome que houve prolação de sentença 

homologatória de acordo celebrado entre as partes; que restou acordado 

entre as partes, entre outros, que o requerente poderia buscar o menor a 

noite, uma vez por semana, devolvendo-o no dia seguinte na escola, 

assim como as visitas regulares foram estabelecidas em finais de semana 

alternados.

III. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 dias, manifeste 

quanto ao pedido em comento.

IV. Considerando que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, 

fato que impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II) antes 

de se praticar qualquer decisão nos autos, sob pena de nulidade, 

conforme estatui o art. 279 do CPC, determino seja cientificado o MP para 

que se manifeste sobre o pleito.

 V. Após, conclusos para deliberação.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 418154 Nr: 23429-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO QUEIROZ TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josyane Maria Correa da Costa 

Ferreira - OAB:14506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 Vistos etc.

I. Sobre as preliminares suscitadas pela defesa diga o MP.

II. Após, conclusos para análise das preliminares e para verificação 

acerca da eventual ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 

397 do CPP.

 III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104353 Nr: 1697-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSR, AdS, SJdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 84, bem como o rol 

de testemunhas arroladas às fls. 83, para efeitos de intimação e demais 

atos processuais.

II – Diante da Contestação apresentada às fls. 79/83, intime-se o advogado 

constituído para que tome ciência e, caso queira apresente Impugnação.

III - Com a finalidade de verificar a atual situação das crianças, determino 

que no prazo de 10(dez) dias realize-se novo estudo psicossocial.

IV – Após, com a juntada do estudo psicossocial em cumprimento ao artigo 

168 do ECA , digam os advogados constituídos e o Ministério Público.

 V - Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

VI – Publique-se para ciência dos advogados Iris Dias Gonçalves Bendô 

OAB/MT 9486, Adolfo Arini OAB/MT 6.727.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 93903 Nr: 2559-30.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, AJSdA, APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Alves de Souza - 

OAB:15.768/MT, Maria Alessandra Silvério - Defensora Pública - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE

 Vistos etc...,

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fornecer Tratamento para 

Desintoxicação e Drogadição, ajuizada pela Defensoria Pública em favor 

do adolescente Adriano Junior Siqueira de Almeida, representado por sua 

genitora Avanil Paula de Siqueira, objetivando compelir o ente público a 

fornecer Tratamento de Desintoxicação e Drogadição, com a imediata 

internação em Clinica de Recuperação para dependente químico indicando 

a Clinica Valor da Vida Comunidade Terapêutica Ltda – ME.

Ao receber a inicial determinou-se a manifestação do Ministério Público 

nos termos do artigo 83 do CPC. (fls. 26).

Ouvido o Ministério Público este emitiu parecer às fls. 27, pugnando pela 

realização de audiência.

 Às fls. 28/28v determinou-se a Notificação do Estado de Mato Grosso, 

sendo que devidamente Notificado às fls. 33, apresentou Contestação às 

fls. 38/48.

A Defensoria Pública pugnou às fls. 61/61v, pela realização de bloqueio de 

verbas públicas para pagamento de consulta com médico psiquiatra.

Determinou-se às fls. 66/67 que fosse apresentado aos autos orçamento 

de três médicos psiquiátricos, sendo certificado às fls. 68, que a genitora 

não poderia diligenciar com o fito de juntar os orçamentos, pois o 

adolescente oferece risco aos demais irmãos. A Defensoria Pública 

aportou às fls. 69/69v, nome dos profissionais em psiquiatria que poderiam 

atender o adolescente.

A genitora do adolescente Avanil Paula de Siqueira constituiu advogado às 

fls. 75.

Diante das informações que o adolescente oferecia risco ao seu núcleo 

familiar, determinou-se às fls. 86/86v, a busca e apreensão do 

adolescente para avaliação no Centro de Atenção Psicossocial Infantil 

CAPS – Adauto Botelho, sendo o Mandado de Busca e Apreensão 

cumprido às fls. 129.

O 1º. Conselho Tutelar juntou documentos às fls. 92/125.

O CAPSad Maria José da Silva Rado apresentou às fls. 132/133, relatório 

do atendimento prestado em favor do adolescente.

Às fls. 133 determinou-se a intimação do advogado para impulsionar o 

processo, sendo este intimado via Diário da Justiça às fls. 134/136, não 

tendo manifestado se, bem como expediu-se carta de intimação às fls. 

136.

O Ministério Público pugnou às fls. 137, por nova intimação do advogado.

Observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

Assim, Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 137, e determino que:

a) 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.

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.
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d) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Isaias Alves de Souza OAB/MT 15768.

 e) Encaminhem-se os autos em carga a PGE.

f) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94024 Nr: 2657-15.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCdA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Espirito Santo Oliveira - 

OAB:2.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:PGE

 PROCESSO SENTENCIADO.

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por J.A.S, 

representada por sua genitora Barbara Cristina de Abreu, em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando compeli-lo a fornecer-lhe o leite 

Pregomin Pepti.

O processo foi sentenciado às fls. 131/133.

O Município Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação às fls. 

136/150, sendo que as contrarrazões juntadas às fls. 162/166.

O E. TJ/MT deu provimento parcial ao Recurso de Apelação tão somente 

para determinar que o leite especial vindicado seja fornecido por meio do 

principio ativo indicado pelo médico, independentemente de sua marca 

comercial, e, em sede de reexame necessário, retificou em parte a 

sentença, para além de determinar que o leite especial seja fornecido por 

meio do principio ativo indicado pelo médico, acrescentar que no 

cumprimento da sentença, deverá exigir a apresentação de receituário 

médico atualizado que indique a permanência do tratamento a cada seis 

meses.

Assim, determino que:

a) Intimem-se as partes dando lhes ciência do retorno dos autos a este 

Juízo para que requeiram o que entender devido.

b) Publique-se para ciência do advogado Edgar Espirito Santo Oliveira 

OAB/MT 2781.

c) Após, encaminhem-se os autos em carga a PGE, após, nada sendo 

requerido, arquivem-se realizando as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105607 Nr: 2736-23.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDAV, ACVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e aos requeridos, e intime-se a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96024 Nr: 187-74.2016.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FOPFdNA, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDCDEDM(, EDEBSE(-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Fernandes de Norornha 

Aleixo - OAB:13766/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Mayolino de Santa 

Rosa - OAB:17.277

 Vistos etc...,

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 85, e determino que:

a) Intime-se o advogado constituído por mandado no endereço constante 

às fls. 05, como sendo: “ Rua Marapendi, nº. 55. Bairro Santo Antônio do 

Pedregal – Cuiabá, MT, telefone (65) 9803-1997, 9217-1176, para 

impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 269 e 272 ambos do NCPC, bem como para caso queira apresente 

as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 62/71.

II – Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

III – Em seguida, voltem-me conclusos, nos termos do artigo 198, VII do 

ECA .

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 106596 Nr: 173-30.2015.811.0062

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Mauro Mendes Ferreira, Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aprá de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Ribeiro Darold - 

OAB:OAB/MT 12.037, Hélio Nishiyama - OAB:OAB/MT 12.919, João 

Carlos Polisel - OAB:OAB/MT 12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Helene Lessa - 

OAB:OAB/MT 16.633, Paulo Inácio Dias Lessa - OAB:OAB/MT 13.887, 

Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB: 19.032/MT, Ricardo Francisco 

Dias de Barros - OAB:OAB/MT 18.646, Tassio Vinicius Gomes de 

Azevedo - OAB:OAB/MT 13.948

 Visto.

INTIME-SE o querelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste quanto o petitório às fls.300.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123828 Nr: 4820-97.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rep Legal Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Portilho Vinge - 

OAB:22.296/O

 Visto.

DEFIRO a cota do Ministério Público.

INTIME-SE a representante legal do autor do fato, a fim de que apresente 

no prazo de 5 (cinco) dias, cópia dos contratos contestados pela vítima à 

fl.13.

Após, ENCAMINHEM-SE novamente os autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 32663 Nr: 372-21.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simoa F. de Almeida Eireli - ME, Juliano Santana 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado, a audiência preliminar foi REDESIGNADA para o dia 24/05/2018, 

às 16h.

Juizados Especiais
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Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503916-77.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DESPACHO: (...) Apresentada impugnação intime-se o exequente para 

responder no prazo de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500605-83.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade intimar a parte Exequente, 

para manifestar sobre os ID´S 11387952, 11387961 e 11387967, no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018. Reynaldo Botelho da Fonseca 

Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500399-69.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGILSON AZIZES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com o fim de intimar a parte Exequente para 

manifestar sobre os ID´S 1139315, 11389341 e 11389343, no prazo legal. 

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018. Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly 

Junior Gestor Judiciário

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 125, DE 05 DE ABRIL DE 2018

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado 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 

23.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Ênio Pereira Carvalho, portador da Cédula de 

Identidade RG - 2394162-6 SSP-MT, cadastrado no CPF 046.995.611-95, 

para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II, 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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816844 Nr: 1848-74.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDIR TORRES ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9254

 Dos advogados das partes, para manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais de fls. 155/157, no prazo de (5) cincodias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 843808 Nr: 9624-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO FACINCANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVEIRA CARVALHO, JOÃO 

PEREIRA DE SALES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do autor, para no prazo 

legal manifestar-se quanto ao petitório de fls. 53/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 279228 Nr: 2870-95.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LION S/A, CARRELO LESSA & CARDOSO 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO BORGES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente, para 

ciência do oficio de fls. 798, bem como para requerer o que de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726187 Nr: 7133-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS FREITAS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 Certifico que deixei de expedir o Alvará de levantamento dos valores 

devidos, tendo em vista que o CNPJ informado às fls. 210/211, não 

pertence a Marili Taborda E Advogados Associados, devendo a advogada 

do requerente informar nos autos os dados corretos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 892804 Nr: 2716-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 Dos advogados das partes da sentença de fls. 807/810, transcrita a parte 

dispositiva...

 [...]

 Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos de 

terceiros, frente à ilegitimidade ativa da embargante, extinguindo o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 674 

do Código de Processo Civil.

 Custas satisfeitas. Deixo de condenar a embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios, posto que não houve citação.

 Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Execução de Título 

Extrajudicial - Código 93052, desapensando-se os feitos.

Transitado em julgado e de tudo certificado, remeta-se o feito ao arquivo, 

procedendo-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza da Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892804 Nr: 2716-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:RJ 142.307

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2716-81/2018

Ação: Embargos de Terceiro

Embargante: Camponesa Agropecuária Ltda.

Embargado: Banco Sistema S/A.

Vistos, etc.

Analisando os autos, declaro-me suspeito para presidir o feito, por motivo 

de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil.

 Assim, remetam-se os autos ao Substituto Legal, efetuando-se as 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 04 de abril de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE BERTOTTI PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005640-82.2017 Ação: Rescisão de Contrato c/c Indenização Autor: 

Eliene Bertotti Peres Réu: Vest Plus Cursos Preparatórios Ltda Vistos, 

etc... ELIENE BERTOTTI PERES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de VEST PLUS CURSOS 

PREPARATÓRIOS LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção Id-10809890, vindo-me os 

autos 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 proposta por ELIENE BERTOTTI PERES, em desfavor de VEST PLUS 

CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA, todos com qualificação nos autos. 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, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. 

Sem custas. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt, 06/abril/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003020-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR)

OSVAIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR)

IVANETE DE PAIVA RAMOS (AUTOR)

ADEMIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR)

JOSE DE PAIVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA SANTANA SANTOS OAB - MT17289/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS TAIANA BOCK (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANA NUNES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

IZALTINO RODRIGUES DA CRUZ (TESTEMUNHA)

ROSINEI BEZERRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CLETILDES VERGILIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003020-34.2016 Ação: Reintegração de Posse Autores: Ademir de Paiva 

Ramos e Outros Ré: Elis Taiana Bock Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo 

de vontades firmado pelas partes ID-12517955, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em cartório o cumprimento do 

acordo e, uma vez transcorrido o prazo, vista à parte autora para que no 

prazo de 5 (cinco) dias requeira o que de direito, após conclusos. om 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 06/abril/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006977-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DE FATIMA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006977-09.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A Réu: Marilda de Fátima Carvalho Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via 

seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 'Busca e 

Apreensão' em desfavor de MARILDA DE FÁTIMA CARVALHO, com 

qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e 

Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 

autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. Devidamente citado ID - 10166626, não 
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contestou o pedido ID 12771261. Instado a se manifestar, o procurador da 

autora requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil. Tratam os presentes autos de 

uma ação de busca e apreensão, intentada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em 

desfavor de Marilda de Fátima Carvalho. Depois de acurada análise das 

razões de fato e de direito levada a efeito pelas partes e diante das 

provas colacionadas aos autos, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento. Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos 

presentes autos que o autor concedeu financiamento ao réu, mediante 

contrato, garantido por alienação fiduciária, onde o réu alienou 

fiduciariamente ao banco credor a veículo descrito e caracterizado no 

processo. Como o réu não honrou o compromisso assumido e estando em 

mora, o autor optou pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. 

Presentes os requisitos formais para sua constituição, concernente em 

instrumento escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a 

forma de pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, 

a descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto, necessário apenas e tão somente a comprovação da 

mora ou inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos. De 

outro norte, o réu, foi devidamente citado e não contestou o pedido, 

restando revel. "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MARILDA DE FÁTIMA 

CARVALHO, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela 

autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o 

disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa. Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

06 de abril de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001754-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDONE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001754-75.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Deusdone Ferreira de Souza Ré: Arthur Lundgren Tecidos S/A 

Vistos, etc... DEUSDONE FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 

'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais' em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A, aduzindo: 

“Que, através de contato telefônico tomou conhecimento que havia um 

débito em aberto junto à empresa ré; que, dirigiu-se até o local, onde tomou 

conhecimento que havia uma dívida no importe de R$ 883,48 (oitocentos e 

oitenta e três reais, quarenta e oito centavos), por uma compra realizada 

no mês de novembro de 2016, na cidade de Campo Grande/MS; que, não 

manteve nenhum relacionamento comercial com a empresa ré, sendo 

vítima de fraude; que, seu nome fora lançado no cadastro de 

inadimplentes, experimentando contratempo e dissabor, por isso, requer a 

procedência da ação, com a condenação da ré em 20 (vinte) salários 

mínimos a título de dano moral, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil, 

setecentos e quarenta reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como designada audiência 

de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente 

citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas 

a efeito pelo autor, dizendo: “Que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, 

imediatamente providenciou a baixa dos débitos contestados e exclusão 

do nome do autor no cadastro de inadimplentes; que, no caso não há que 

se falar em dano moral; que, em caso de condenação, devem ser levados 

em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor 

nos ônus da sucumbência”. Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Foi determinada especificação das provas, não havendo manifestação 

das partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez 

que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para 

dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento 

antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

reparação de danos morais, porque, segundo a inicial, terceira pessoa 

usando de documentos falsos, beneficiou-se dos serviços da ré, qual 

seja, gerando um débito no importe de R$ 883,48 (oitocentos e oitenta e 

três reais, quarenta e oito centavos), sendo registrado no cadastro de 
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inadimplentes, experimentando dissabores e constrangimentos. 

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a 

culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à 

empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. É de conhecimento geral que as empresas 

respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal 

responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou 

de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos 

carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, a ré 

não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a 

situação incômoda em que se encontra. Ao apresentar a sua defesa, a 

empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com 

os cuidados necessários quando do relacionamento comercial com a 

pessoa que portava documentos falsos. Na questão posta à liça, discute o 

autor a responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante de 

transação comercial contratada mediante fraude de terceiro. Entendo que 

as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm 

responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou 

omissões. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 

2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. 

Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da 

empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, 

respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de 

danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta. 

"APELAÇÃO CÍVEL Nº. 412.755-9 - 27.11.2003 UBERABA AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA 

DE CONTA COM DOCUMENTOS FURTADOS - NEGLIGÊNCIA - INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR NO SERASA - RESPONSABILIDADE - DANOS 

MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE. Para que se 

condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja 

pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou 

requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em 

caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a 

atuação deste e o prejuízo. Evidenciada a negligência do banco que acaba 

por permitir que um estelionatário abra conta bancária em nome de outrem, 

utilizando-se de documentos furtados, e, inclusive, deixando de conferir, 

devidamente, as assinaturas, que são bastante diferentes. Não se tendo 

produzido a menor prova de que a vítima concorreu com alguma parcela 

de culpa, deve receber indenização pelos danos morais, decorrentes da 

abertura de conta em seu nome, de maneira totalmente irregular, bem 

como da inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. 

É desnecessária a prova do reflexo patrimonial do prejuízo, vez que o 

dano moral representa sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade ou da alma. No caso de dano moral, o valor da 

indenização é meramente estimativo, e, na ausência de um padrão ou de 

uma contraprestação que traduza em valor pecuniário a magnitude da 

mágoa, o que prevalece é o critério de se atribuir ao juiz o arbitramento da 

indenização. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo e punição para o réu, sem se tornar fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação 

pela dor sofrida." (TJMG - Apelação 2.0000.00.412755-9/000(1) - Rel., o 

Des. Eduardo Mariné da Cunha) Desse modo, não merece guarida a tese 

de erro escusável e ausência de responsabilidade, bem como a alegação 

da ré, de que não agiu com culpa, que foi diligente, tendo agido no 

exercício regular de direito e que não pode ser responsabilizado por ato 

de terceiro fraudador, é totalmente vazia. Essa tese defendida pela 

empresa ré não pode ser acolhida, pois como empresa comercial que é, 

em grande escala nacional, tinha a ré, não somente condições, mas a 

obrigação de identificar a fraude. A falta da devida cautela e atenção no 

ato da conferência dos documentos apresentados por estelionatário, por 

si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a 

mesma é composta por profissionais treinados e qualificados. Se os 

prepostos da ré tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, 

poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos ao autor e 

poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo 

menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da 

autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe 

para a verificação. Se a ré não teve a cautela necessária ao receber os 

documentos nitidamente adulterados, agiu com negligência, acarretando à 

mesma os danos experimentados pelo autor. Desse modo, não há como 

deixar de se reconhecer o direito do autor à indenização pelos danos 

morais por ele sofridos. Nesse sentido, é o entendimento da 

jurisprudência: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DE CHEQUE 

FRAUDADO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - NEGLIGÊNCIA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. A apreensão e insegurança suportados pelo 

cliente bancário em razão de compensação de cheque fraudado, 

configuram danos morais indenizáveis. A instituição financeira deve ser 

responsabilizada pelos prejuízos morais causados ao cliente em razão da 

negligência na prestação do serviço. Na fixação do valor da indenização 

por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade 

econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou 

política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. V.V.P. O valor 

do dano moral não se demonstra exagerado e deve ser mantido, sendo 

suficiente para recompor os constrangimentos sofridos pelos adquirentes 

do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.07.232788-2/001 

2327882-22.2007.8.13.0105 (1); Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto; Data de 

Julgamento: 31/05/2012; Data da publicação da súmula: 12/06/2012) 

Assim, não há se falar em excludente de responsabilidade gerada por fato 

de terceiro, pois bastaria a ré ter tido o cuidado na hora de conferir os 

documentos, caso em que poderia até ter efetuado a prisão do 

estelionatário em flagrante, evitando todos os dissabores que ao autor 

experimentou e a responsabilidade da ré, agora, quando do ressarcimento 

do dano moral. É bom frisar que às empresas comerciais, como 

prestadoras de serviços, cabe a responsabilidade de se organizarem de 

maneira tal a atenderem eficientemente sua clientela, respondendo pelos 

danos que lhe causarem. Na ótica de Arnold Wold ("in" Estudos e 

Pareceres de Direito Comercial, vol. ll, p. 9): "O mau funcionamento dos 

serviços bancários obriga a instituição financeira a ressarcir os prejuízos 

causados a seus clientes" e "o banqueiro responde por dolo e culpa, 

inclusive leve, e até pelo risco profissional assumido de acordo com a 

jurisprudência do STF". Sobre o tema, leciona Rui Stoco (in 

Responsabilidade Civil e sua interpretação Jurisprudencial, 2ª ed., São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 189/190):"A questão relativa à 

responsabilidade civil dos bancos e instituições financeiras em geral 

sofreu sensíveis modificações em razão do notável desenvolvimento e 

modernização dessa atividade em nosso país. Segundo Mazeaud e 

Mazeaud, partindo do conceito básico de culpa, o banco responde para 

com seus clientes por qualquer ato culposo na execução dos numerosos 

contratos ligados à atividade bancária. (Responsabilidade Civil", vol. I, n. 

515-4). Com propriedade observa Carlos Roberto Gonçalves que "à falta 

de legislação específica, as questões suscitadas a respeito da 

responsabilidade civil dos estabelecimentos bancários têm sido 

solucionadas à luz da doutrina e da jurisprudência . A responsabilidade 

pode ser contratual (na relação entre banco e seus clientes) e aquiliana 

(danos a terceiros não clientes). Os casos mais freqüentes dizem respeito 

à responsabilidade contratual, oriunda do pagamento de cheques 

falsificados". (Rsponsabilidade Civil)Saraiva, S.Paulo, 4ª ed., 1988, p. 117). 

Como anotou Sérgio Carlos Covello, "a teoria do risco profissional, iniciada 

por Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio , por vários 

juristas, funda-se no pressupostos de a responsabilidade civil dever 

sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro da atividade que deu 

margem ao dano - ubi emolumentum ibi onus. É pois, quem extrai maior 

lucro do instituto do cheque é o banco, devendo ser este 

responsabilizado, em qualquer hipótese, pelo pagamento de cheques 

falsos e falsificados". Assim, considero que a teoria do risco profissional 

deve ser aqui aplicada, pois a empresa agiu negligentemente quando do 

recebimento dos documentos, já que deveria verificar a autenticidade da 

firma do emitente. Mas, além de não verificá-la, nem mesmo se preocupou 

em juntar a cópia do contrato firmado com o estelionatário - na qual seria 

possível verificar a assinatura aposta por este - ou a cópia da identidade 

do autor, apresentada pelo estelionatário. Ora, não se concebe possa a ré 

ter incorrido em erro tão patamar, como o levado a efeito e que tanto mal 

causou ao autor. Estranheza tanto mais acentuada quando se têm 

presentes as condições técnicas que regem o serviço de informação 

hodiernamente, subsidiados por auxiliares eletrônicos. Há prova da desídia 

com que se houve a ré de modo que sua ação se coloca em nexo direto 

de causalidade com o dano moral sofrido pelo autor. A regra da efetiva 

demonstração do dano moral tem se fragilizado ao longo do tempo, de 

modo que, na sistemática processual vigente, não mais se exige a efetiva 

demonstração do prejuízo suportado, bastando, à sua configuração, a 
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consciência de que determinado comportamento atinge a moralidade do 

indivíduo. A esse respeito, ensina Yussef Said Cahali: “...tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.” (Dano Moral, 2ª ed. São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2000, pág. 209/21) Estampada a existência do dano moral no 

caso em desate, resta à empresa ré indenizar o autor. Para a fixação do 

valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza 

reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da 

indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na situação de 

abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no Código Civil 

acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Também, se 

à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para 

atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à 

repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o 

valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão grande 

que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se 

torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). 

Assim, provado nos autos que houve o lançamento indevido do nome da 

autora no rol de inadimplentes, fato esse de exclusiva culpa do réu, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a 

fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro R$ 

10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais" promovida por DEUSDONE FERREIRA DE 

SOUZA, em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A, com 

qualificação nos autos, para condenar a ré no pagamento da importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 

1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; declarar 

inexistente o débito representado pelo contrato nº 0, no valor de R$ 

883,48 (oitocentos e oitenta e três reais, quarenta e oito centavos), com 

vencimento em, 01 de dezembro de 2016, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação, ratificando os termos da 

decisão ID-5799235. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt., 06 de abril de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004915-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004915-93.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 5.959,66; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGOS (152). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANGELA MARIA DUTRA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA 

Senhor(a): REQUERENTE: ANGELA MARIA DUTRA 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 sobre o Aviso de 

Recebimento ID 11996569 e 11999859, requerendo o que de direito no 

prazo de 05 dias, tendo em vista que o mesmo foi recebido por pessoa 

diversa de seu destinatário (parte requerida).. 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: 1000828-94.2017.8.11.0003

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:

JOAO BATISTA NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000828-94.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 40.484,64; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: JOAO 

BATISTA NETO Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 11591073, 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: 1005988-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DE FATIMA SCHREIBER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005988-03.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 44.252,05; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CNF 

- ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIZA DE FATIMA SCHREIBER Senhor(a): REQUERENTE: 

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca da 

Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 11330749, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006473-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1006473-03.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.110,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NOEMIA PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 
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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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 399397 Nr: 12895-60.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO RAUL TRAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento dos valores bloqueados aos autos às fls. 

126/128, devendo ser observada a conta bancária indicada pelo 

exequente às fls. 136.

No mais, indefiro o pedido de nova penhora via BacenJud postulado pelo 

credor, por haver este sido realizado recentemente.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para fins de 

satisfação do débito no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora do executado, sob pena de suspensão dos autos, 

nos moldes do art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 445649 Nr: 831-76.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORRONA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SAULO DA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, 

MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - OAB:31722/PR, PRISCILA 

KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 Vistos etc.

Autorizo o levantamento dos valores depositados nos autos às fls. 

224/230, devendo ser observada a conta bancária indicada pelo 

requerente às fls. 241.

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714073 Nr: 9234-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAR COMERCIO E EXPORTACAO DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA, CAROLINE LEMOS BORGES, AMALIA 

LEMOS, MARCELO LEMOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISER RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:OAB/MT13.392

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 195. Providencie-se o levantamento do saldo 

remanescente bloqueado em favor do exequente, expedindo-se alvará 

para depósito na conta por ele indicada.

 No mais, verifica-se que o exequente pleiteia a penhora de bens imóveis 

da parte executada. Todavia, não juntou as mencionadas matrículas dos 

bens.

Assim, intime-se o exequente para colacionar ao feito as respectivas 

matrículas dos imóveis cuja penhora pretende, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 404830 Nr: 565-94.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO ALVES 

ROZA - OAB:2581

 Vistos etc.

Em atenção ao petitório retro, consigno que já foi autorizado o 

levantamento dos valores penhorados em favor do demandado, 

consoante se vê às fls. 292 e 304, bem como no extrato em anexo.

Autorizo também, desde já, o levantamento da quantia depositada em juízo 

às fls. 238, em favor do requerido.

Assim, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 847394 Nr: 10660-08.2016.811.0003

 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: JOAO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:OAB/S103.587

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro. Providencie-se o necessário ao levantamento dos 

valores depositados nos autos, expedindo-se alvará para depósito na 

conta indicada pelo demandado às fls. 150/153, observando se há nos 

autos procuração do peticionário para receber e dar quitação (se for o 

caso).

Após, nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 727856 Nr: 8701-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AIMORE XAVIER, VILMA DE MOURA 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRÍCIA PINESSO - 

OAB:9523/MS, ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT - OAB:8992-B/MT, 

CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR/46.256, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:PR/50.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que o executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença que ainda não foi analisado por este Juízo, não 

tendo a parte credora sequer manifestado a respeito da aludida peça até o 

momento.

Assim, intime-se a exequente para manifestar-se a respeito da 

impugnação ao cumprimento de sentença acostada às fls. 182/229 no 

prazo legal, e tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 405487 Nr: 1235-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 171/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714104 Nr: 9269-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 215, verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733550 Nr: 13525-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448381 Nr: 3560-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 844791 Nr: 9943-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARANJAL AGROPASTORIL LTDA, ADEMAR 

WURZIUS, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Benedito Maciel Neto - 

OAB:100139/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondências devolvidas de folhas nº 14, 

verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824709 Nr: 4517-03.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE SOUZA GIL ME (METALTEC), TATIANE DE 

SOUZA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondências devolvidas de folhas nº 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787118 Nr: 9040-92.2015.811.0003

 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): JOSE WILSON BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425967 Nr: 8108-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN MAYARA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA.COM.BR CIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLA OLIVEIRA E SILVA 

CESARIO - OAB:7885/MT, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643, NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 182, verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715488 Nr: 10770-46.2012.811.0003

 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: JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 59, verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 409507 Nr: 5242-70.2008.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEGARIA GONCALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LAU RIBEIRO, MARIA CECILIA SIMOES 

RIBEIRO, JEANCARLO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, II, do Novo Código de Processo Civil, e 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão indenizatória, nos moldes 

prescritos pelo art. 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil. Havendo os 

autores decaído por completo de seus pedidos, CONDENO-OS ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, restando sobrestada a cobrança desses valores pelo prazo de 05 

(cinco) anos, pelo fato de ser a autora beneficiária da gratuidade de 

justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º do Novo Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado CERTIFIQUE-SE e, após, 

arquive-se estes autos, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 11232-28.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOAO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO, MARLENE 

DOURADO PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA 

- OAB:14023, Wellington João Silva Junior - OAB:10.417/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre petição de folhas n° 258/261.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 318947 Nr: 6923-51.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAGRI-EMPRESA NACIONAL DE AVIACAO AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FELKI 

KUMMEL - OAB:RS/30717, RENATA LIMA GONCALVES - 

OAB:SP/25267-8, RICARDO VOLLBRECHT - OAB:39.143 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 786854 Nr: 8939-55.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO DO MICRO 

TRANSPORTADOR EM MATO GROSSO - ASBRAMT, HERIKA CASTILHO 

POLIZEL WILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J S TRANSPORTES - JUAREZ C. DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ - OAB:13620/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CELANTE MADEIRA 

- OAB:41.121 PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 131, verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720802 Nr: 1844-42.2013.811.0003

 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): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, AFONSO FERREIRA MACHADO, CLAUDIA MARA DE JESUS 

MACHADO, ANTONIA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 434512 Nr: 3178-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713420 Nr: 8538-61.2012.811.0003

 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): MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 737487 Nr: 337-12.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 
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ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729607 Nr: 10274-80.2013.811.0003

 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: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS CAROLINA LTDA, COMPACTA 

COMERCIAL LTDA (SUPERMERCADO BIG MASTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:OAB/MT 14.864, LIZANDRA FERNANDES BATISTA - 

OAB:18458/MT, SIMEÃO SAMPAIO DE PAULA - OAB:OAB/PR 55.803

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a que, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas 

nº149/159, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 781755 Nr: 6879-12.2015.811.0003

 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: TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA 

BOTUVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerente a que, 

caso queira, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas 

nº409/414, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 711529 Nr: 6545-80.2012.811.0003

 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: PAULO ANTONIO CIONEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:MT/12.628-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO 

- OAB:MT/10.661

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de (05) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777281 Nr: 5172-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE MOSCON, ANA KAROLINE 

SANTANA MOSCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:OAB/RS89093

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805421 Nr: 16446-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO 

ROBERTO DA SILVA, THIAGO DE SANTANA SILVA, FABRICIO MIGUEL DA 

SILVA, ALLYNE SANTANA SILVA, BENEDITO DONIZETE DOS SANTOS, 

AROLDO CARVALHO FRANÇA, MARIA POSTIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:MT/7045-B, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca das 

correpondências devolvidas de folhas 90/92, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 725002 Nr: 5972-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÊNESSE DYOGO DO CARMO - 

OAB:10286/MT, VIVIANNE MENDONÇA SÁ ARRUDA - 

OAB:OAB/MT15858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar acerca da 

Certidão de folha 98, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 810934 Nr: 18218-65.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-A, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:20756/O, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - OAB:22755/O, 

KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca do AR de 

folha 52V, uma vez que o comprovante foi assinado por pessoa diversa 

do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712046 Nr: 7093-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANCELMO CLODOMIRO STROZZI, DULCE DUARTE 

ALBINO STROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI, MARINELCE DALLE 

MOLE CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Intimação do patrono da parte de autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de (05) cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 741456 Nr: 2959-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENEIVA DE CASTRO BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da requerente, DECLARANDO a inexistência do débito em 

comento, com a definitiva exclusão do nome da autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como a consequente desobrigação de 

pagamento do débito em debate na inicial, que ensejou a negativação. 

Consoante os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo 

ser adequada e suficiente ao caso a CONDENAÇÃO da requerida ao 

pagamento, à autora, a título de danos morais, do valor de R$ 5000,00 

(cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data 

até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data 

do evento danoso (negativação indevida).CONDENO a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo CPC. [...] Em seguida, INTIME-SE o 

devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC. 

Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). O devedor 

poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o disposto no artigo 

525 do CPC/15. Caso haja pagamento espontâneo do valor da condenação 

e disponha o peticionário de levantamento do valor de poderes para 

receber e dar quitação, desde já autorizo a expedição do alvará 

pertinente, em sendo requerido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 300548 Nr: 8657-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES, MARCO 

ANTONIO MIRANDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA, 

CARLOS ALBERTO BRITO SOARES, ARNALDO MARQUES SOARES 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713593 Nr: 8715-25.2012.811.0003

 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): CAMPOS DO OESTE COMERCIO DE CEREAIS 

LTDA, FABIANO DA SILVA CASTRO, JOSE ROQUE PEDROSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o pedido 

de fl. 114, IMPULSIONO os presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, 

pelo prazo de 01 (um) ano, conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando 

que, caso decorra o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado 

o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, 

CPC/2015), ocorrerá o subsequente arquivamento deste feito. Consigno, 

outrossim, que o prazo prescriscional, na hipótese ora referida, 

permanecerá suspenso por 01 (um) ano, voltando a correr depois de 

decorrido esse prazo sem manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 

4º, CPC/2015).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002216-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002216-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002218-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002218-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente 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. Intime-o ainda para que no 

mesmo prazo alhures concedido, traga aos autos, cópia legível da Cédula 

de Crédito Bancário anexada ao Id. 12461238 Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002223-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 271 de 417



POSTO POTIGUARAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002223-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002255-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA PALMITAL S/A (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA HIDALGO THOME (REQUERENTE)

OCTAVIO THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VIGOLO (REQUERIDO)

CAMILA DONIDA CRESTANI (REQUERIDO)

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002255-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002235-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

ESTELA ALVES DE QUEIROZ (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002235-04.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002239-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574/O (ADVOGADO)

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYKA DA CUNHA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002239-41.2018.8.11.0003 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, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1001740-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002010-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002010-81.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial, trazendo aos 

autos os extratos detalhados com as parcelas que já foram descontadas 

em seu benefício previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC) Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005269-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARNALDO PINHEIRO DE OLIVIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005269-21.2014.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente constituído 

nos autos, para promover o andamento do feito, cumprindo integralmente a 

decisão constante no Id. 10226408 no prazo de 05 (cinco) dias sob pena 

de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001018-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA VAZ PASSARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCARINO SILVEIRA LEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCARINO SILVEIRA FILHO OAB - 068.822.261-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001018-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 
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os autos, observa-se que o pedido de assistência judiciária gratuita 

pleiteado pela requerente foi indeferido (Id. 11815848). A autora 

comparece aos autos e requer o parcelamento do valor das custas em 

três parcelas (Id. 11941363). Assim, considerando que a lei processual 

permite o parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do 

CPC, defiro o parcelamento das custas processuais em 03 (três) parcelas. 

Intime a autora na pessoa da patrona constituída para juntar aos autos o 

comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290, 

do CPC). Proceda Sra. Gestora, a inclusão de Joana Dantas Silveira, no 

polo passivo da lide, vez que é cônjuge do requerido/representante 

Oscarino Silveira Filho. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009600-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLEN SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009600-46.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente constituído 

nos autos, cumprir integralmente a decisão constante no Id. 11187820, no 

prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010071-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DYAGNO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010071-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente constituído 

nos autos, para promover o andamento do feito, cumprir integralmente a 

decisão no Id. 11080707, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000521-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1000521-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. I- Considerando o 

pleito formulado no ID nº. 4614760 e em observância ao artigo 854 do 

Código de Processo Civil, defiro o pedido para a realização da penhora on 

line, nas contas bancárias do executado, com utilização do convênio 

Bacenjud, do valor da dívida, conforme cálculo apresentado (ID nº. 

9247908). II- Vindo aos autos as informações, dê-se vista ao credor. III - 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 01 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000212-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SANTANA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000212-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto 

na decisão sob o Id. 11565761, sob pena de extinção da presente ação. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA OAB - BA48567 

(ADVOGADO)

ANANDA PEREIRA DOS SANTOS OAB - BA48538 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001397-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pelo credor, implicará na modificação da decisão recorrida, intime 

a executada, na pessoa de seu patrono constituído para, querendo, 

manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 06 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENAIDE MASSENA DE MEDEIROS RIBEIRO (EXECUTADO)

J L R INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1000564-14.2016.8.11.0003 Visto em Correição. Defiro o pedido constante 

no Id. 8301036, para busca do atual endereço das requeridas (J L R 

Indústria e comércio de enxovais Ltda ME – CNPJ 12.996.464/0001-89 e 

Josenaide Massena de Medeiros – CPF: 043.958.306-33), com a utilização 

dos sistemas Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se 

vista ao credor para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 09 

de agosto de 2017. . MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 
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DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004145-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAKISLAINE CASTRO DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005628-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - MT0011058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005628-68.2017.8.11.0003 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, 05 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000184-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000184-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. O autor pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência 

para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a 

alegação de que não entabulou o contrato que ensejou a negativação de 

seu nome. Percebe-se pelo documento constante no Id. 11689816, que já 

houve a baixa da restrição existente em seu nome na forma pleiteada nos 

autos. Portanto, resta evidente que a tutela vindicada nos autos, perdeu 

seu objeto, pelo que deixo de apreciá-la. Tendo em vista que o magistrado 

detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e 

também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, 

adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a 

conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) 

e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo 

albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não 

causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez 

que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do 

processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá 

a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem 

interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 

2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na realização das 

audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos 

atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este 

juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 

22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as audiências de 

mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e mediadores 

suficientes para atender a demanda de processos desta Comarca e, caso 

haja a designação da audiência de conciliação pela pauta deste juízo a 

agilidade processual restará prejudicada, ante o elevado número de 

audiências de instrução (cíveis e criminais na área ambiental) já 

designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial 

se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006177-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002023-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO NEVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002023-80.2018.8.11.0003 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. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001786-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINS DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE LEMES OAB - SP255888 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE CONSTANTINO DI COLLA (REQUERIDO)

TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (REQUERIDO)

OCIMAR MIGUEL DI COLLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001786-46.2018.8.11.0003 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, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001882-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA RODOBENS LTDA (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001882-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

que a autora informa na inicial, que ingressou com processo no Juizado 

Especial desta Comarca, tendo este Juizado se declarado incompetente 

em razão do valor total do contrato, intime a autora para emendar a inicial, 

atribuindo a causa o valor econômico correto. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002017-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM BALDON (AUTOR)

LUCIA HELENA MARTOS DE BARROS TAVARES OLIVEIRA ROSA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELEN DIAS DE PAULA OAB - MG151214 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antonielle Aide de Arruda (RÉU)

RUDMAR GENTIL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002017-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que os demandantes tragam 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 (art. 321, do CPC). Intime-os 

ainda para que no mesmo prazo alhures concedido, adeque o valor da 

causa, vez que há cumulação de pedidos (art. 292, V e VI, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002083-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002083-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências dos artigos 319, VII do Novel CPC, 

especificamente para trazer aos autos cópia de seus documentos 

pessoais, bem como comprovante de endereço. Ademais, o autor informa 

ser sondador de poços e requer 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 mesmo prazo alhures concedido, sob pena 

de indeferimento do pedido, nos termos do art. 321, do NCPC. Após, 

voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002128-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002128-57.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 320 do CPC, 

especificamente para trazer aos autos o extrato de pagamento dos últimos 

doze meses referente à unidade consumidora objeto da lide. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002121-65.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

inovações/alterações ao Código de Processo Civil, estabelecidas pela Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015, intime o(a) autor(a), na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo as exigências do artigo 320 do CPC, 

especificamente para informar os dados completos do fiel depositário que 

ficará responsável pela guarda do bem objeto da lide caso a busca e 

apreensão seja efetivada, sob pena de indeferimento do pedido liminar. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001948-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DACIO LONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA TOLEDO PROCOPIOU ALENCAR OAB - MT23692/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEDRON (REQUERIDO)

DANILDO PEDRON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009925-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEU DA SILVA (RÉU)

MARIA FERRAZDA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009925-21.2017.811.0003. Vistos etc. Observa-se 
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que autora não qualifica os confinantes, razão pela qual mantenho a 

decisão constante no Id. 11003153, pelos seus próprios fundamentos. 

Dessa forma, intime a autora pessoalmente via ARMP e na pessoa do 

patrono regularmente constituído nos autos, para cumprir integralmente a 

decisão no Id. 11003153, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000831-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000831-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono regularmente 

constituído nos autos, para promover o andamento do feito, cumprindo 

integralmente a decisão no Id. 11721831, no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de extinção, nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001058-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS GUIMARAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - RO6458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FONSECA AFFONSO OAB - 971.932.329-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001058-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Designo 

audiência para o dia 18 de maio de 2018 às 16h00, para inquirição do 

requerido Ezequias Guimarães Santos. Expeça mandado de intimação 

para o demandado, observando o endereço constante no Id. 11810003. 

Informe ao Juízo deprecante a data da audiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003546-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-63.2018.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPHE DINIZ (EXECUTADO)

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000498-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP do endereço dos devedores 

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 informe o 

Bairro do endereço do segundo e terceiro devedores. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001277-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN AUGUSTO EDERLI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12117295, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003191-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE APARECIDA BERGHAHN MAIDANA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12085920, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003678-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12306724, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004951-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE BARROS SANTANA MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11999390, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 
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(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENAIR GONCALVES BORGES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12424935, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005016-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELVAMAR MENEZES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12278867, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1005075-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA OAB - MG104965 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA MARCHETT (RÉU)

SERGIO JOAO MARCHETT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12506438, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005354-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACEFLEX DO NORDESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E R INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11863194, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005382-09.2016.8.11.0003

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:

JOARES BERTHOLDO (EXECUTADO)

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12060712, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004688-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12532890, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005426-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11761310, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005434-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11996104, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000684-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GAZOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO BOER DA VEIGA OAB - BA20715 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000684-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000449-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA EDINALVA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000449-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003457-41.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008989-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JACINTO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008989-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Recebo a 

emenda da inicial (Id. 11668523). Proceda Sra. Gestora a retificação 

devendo constar no sistema PJE “Ação de Execução”. II - Cite o executado 

para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. III - Fixo os 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito. No caso de p78agamento integral da dívida, os honorários serão 

reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os mesmos 

poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução levando em 

consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, 

§§ 1º e 2º, do CPC). IV - Não formalizado o pagamento do débito e não 

havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, proceda a 

penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do 

valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários 

advocatícios. V – Se o devedor não for encontrado no momento da 

diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias seguintes, 

por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, deverá realizar 

a citação com hora certa (art. 830,do CPC). VI – Formalizada a constrição 

judicial, caso o executado não esteja presente no momento do ato, intime-o 

por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado advogado, 

pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, por via postal 

(art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de imóveis, intime o 

cônjuge do executado, se casado for. VII – Cientifique o devedor que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VIII – Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005399-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTRO DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs12393677 e 12520696

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MENDONCA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 100712-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 
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poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803155 Nr: 15643-84.2015.811.0003

 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: VALTEIR PERES CRUVINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A, ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONECTA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MENDES BARBOSA - 

OAB:MG 100.177, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG76696, JOSE THEOPHILO FLEURY - OAB:OAB/SP 133.298, 

SERGIO SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:MG 51.452

 ..Código nº 803155.

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes designo o dia 17 de maio de 2018 às 16h30 para audiência de 

conciliação.

 II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740526 Nr: 2327-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 (...)Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às 

partes manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as 

questões de fato e direito supostamente controvertidas.Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo.Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência.Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718394 Nr: 13853-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - 

OAB:15.542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11813 MT

 Código nº. 718394.

 Vistos etc.

Em face do caráter sigiloso, desentranhe os documentos referentes à 

pesquisa junto a Receita Federal e arquive em pasta própria, certificando o 

necessário.

Após, intime o exequente para promover o regular andamento do feito, no 

prazo legal.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 881349 Nr: 10730-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA 

UNIPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINO MASSAYUKI ITO - 

OAB:OAB/PR 18.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR LINO MASSAYUKI ITO, ADV.DO AUTOR, PARA 

PROVIDENCIAR A EMISSÃO DA GUIA PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO 

SR OFICIAL DE JUSTIÇA NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/GUIAS, PARA QUE POSSA SER A PRESENTE DEVIDAMENTE 

CUMPRIDA SOB PENA DE DEVOLUÇÃO PARA A COMARCA DE ORIGEM. 

TENDO EM VISTA QUE A GUIA JUNTADA À FLS. 18 FOI RECOLHIDA 

EQUIVOCADAMENTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818132 Nr: 2260-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J JUSTINO FILHO & SILVA DE SOUZA LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DA REQUERIDA PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL, VEZ QUE A MANIFESTAÇÃO DE FLS. 47/51 VEIO 

DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO, BEM COMO PARA CIÊNCIA E 

CUMPRIMENTO DA A DECISÃO DE FLS. 73/74, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776385 Nr: 4809-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 .Código nº 776385.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2018 às 15h20.

Intime o denunciado para o interrogatório. Requisite as testemunhas 

arroladas pela acusação.

Ciência ao representante do Ministério Público. Intime a patrona do infrator.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718394 Nr: 13853-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL DE JESUS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL - 

OAB:15.542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11813 MT

 Código nº 718394

Vistos etc.

Abra o segundo volume nos termos da CNGCGJ/MT.

O credor comparece aos autos e requer o deferimento de diligências, as 

quais estão listadas à fls. 214/215.

Relativamente à expedição de ofícios aos bancos Santander S/A e Safra 

S/A; Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto SP; e, à ANAC, 

indefiro-os, haja vista que as buscas de ativos financeiros pelo sistema 

Bacenjud restaram infrutíferas. Ademais, analisando o documento à fls. 

217, percebe-se, claramente, o que Juízo da Recuperação judicial noticia 

que não houve arrecadação de bens ou valores

Lado outro, determino a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, 

objetivando a localização de bens em nome da devedora, devendo a 

pesquisa ser realizada nas últimas 05 (cinco) declarações do imposto de 

renda.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781376 Nr: 6723-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA A. M. B. CHAVES-ME -REFRAUTO AR 

CONDICIONADO AUTOMOTIVO E AGRÍCOLA, MARLA GEORGEA 

MAZIERO BORGES, CARLA ANGELICA MAZIERO BORGES, ARMANDO 

PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 6723-24.2015.811.0003, 

Protocolo 781376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431611 Nr: 271-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, 

MIRELLE BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO, para devolução dos autos nº 271-71.2010.811.0003, 

Protocolo 431611, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724445 Nr: 5434-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 5434-27.2013.811.0003, Protocolo 

724445, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759699 Nr: 13197-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINE SANTANA 

MOSCON - OAB:OAB/RS89093

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAIS REGINA 

CARVALHO ARAUJO, para devolução dos autos nº 

13197-45.2014.811.0003, Protocolo 759699, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819980 Nr: 2921-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERV AUT DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH, 

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO CORTEZ LOI, 

para devolução dos autos nº 2921-81.2016.811.0003, Protocolo 819980, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736021 Nr: 15441-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN REGINA MARTELINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PETRONIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:9.652/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 15441-78.2013.811.0003, Protocolo 

736021, 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.: 3292 Nr: 68-42.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOCACIA-ADEMIR JOEL 

CARDOSO - OAB:3473A, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 3292

Vistos etc.

Ante a inércia do devedor (fls. 170), converto a indisponibilidade em 

penhora, dos valores bloqueados pelo Sistema BacenJud à fls. 164/165, 

no importe total de R$ 5.494,20 (cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos) e seus eventuais acréscimos, 

dispensando a lavratura de termo.

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC.

Após a vinculação dos valores ao presente feito, proceda o levantamento 

dos valores em favor do credor na conta bancária indicada à fls. 169, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778057 Nr: 5436-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TORREMOCHA FIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, CHRISTIANO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:MT/11.571, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.Intime.2.0 - 

DA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR (fls. 292)Indefiro os pedidos formulados 

pelo exequente, haja vista que a manutenção do documento à fls. 146/151 

não traz nenhum prejuízo às partes. E mais, a decisão que não homologou 

o acordo sequer transitou em julgado, devendo, assim, permanecer nos 

autos até mesmo para subsidiar o julgamento de eventual recurso 

interposto pela parte interessada.Intime. Rondonópolis-MT, 03 de abril de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 294500 Nr: 8981-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VALE GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR

 Código nº. 294500.

 Vistos etc.

 I - Defiro o pedido de penhora do imóvel inscrito na Matrícula sob o nº. 

23.580, perante o 1º. Tabelionato e Registro de Imóveis de 

Rondonópolis/MT, fls. 152/153. A formalização da constrição deverá 

obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em 

vigência.

 II - Formalizada a constrição judicial, intime a devedora, pessoalmente, via 

ARMP, seu cônjuge, se casada for, bem como os coproprietários, nos 

termos dos artigos 841, §2º, 842 e 843, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

 IV - Com relação ao imóvel inscrito na Matrícula nº. 35.847, do 1ª. 

Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, penhorado por 

este Juízo à fls. 63, expeça mandado de avaliação e praceamento do 

referido bem.

 V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450976 Nr: 6156-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARAKA COSMÉTICOS E TRANSPORTES 

LTDA, JOICE CRISTINA COSTA, NOGUEIRA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 450976

Vistos etc.

Considerando as disposições contidas no § 2º, do artigo 1.023, do CPC, 

diga o credor sobre os embargos de declaração interpostos pelo devedor 

NOGUEIRA MARTINS DA SILVA, no prazo legal.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65399 Nr: 416-50.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE 

ELIO JOSE DE FREITAS, ELIO JOSE DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO - OAB:2.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Código Processo nº. 65399

Vistos etc.

MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, em face de ESPÓLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS 

REPRESENTADO POR RAFAEL BERNARDES FREITAS, também 

qualificados no processo.

As partes comparecem aos autos e informam que compuseram 

amigavelmente (fls. 203/204), requerendo a homologação e extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ante a confirmação de integral cumprimento do acordo avençado entre os 

litigantes, tem-se que o presente feito cumpriu o seu desígnio.

Ex positis, julgo extinto o processo com amparo do artigo 924 inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Encaminhe os autos a contadoria para apuração de eventuais custas 

remanescentes que serão suportadas pelos executados conforme 

acordado. Honorários na forma pactuada. Transitada em julgado ou 
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havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis – MT, 26 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816332 Nr: 1693-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERNANDA RAMOS - ME, IONIDES DO 

NASCIMENTO ITACARAMBY, MARCIA FERNANDA RAMOS ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68827 PR

 Código Processo nº. 816332

Vistos etc.

Consta a informação à fls. 87, do Cartório de Registro de Imóveis local, de 

que houve retificação da matrícula nº. 73.183, passando o imóvel a ter a 

seguinte descrição: “uma área de terreno para construção com 2.063,87 

m², denominada lote A-1, localizada nas imediações do loteamento Jardim 

Santa Rosa, zona urbana desta cidade”, tendo sido matriculado sob o nº. 

113.221.

 Dessa forma, expeça novo termo de penhora do imóvel matriculado sob o 

nº. 113.221, CRI local.

A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 Formalizada a constrição judicial, intime a devedora Márcia Fernandes 

Ramos – ME na pessoa do patrono constituído, via DJE, e o executado 

Ionides do Nascimento Itacaramby via ARMP, nos termos dos artigos 841, 

§2º e 847, do CPC.

Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado, para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

 Rondonópolis-MT, 26 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808074 Nr: 17366-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE LATICINIOS E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA ME, ROGERIO ABREU VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 808074

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443945 Nr: 12614-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDINO GIONGO NETO, CAMILA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:MT/3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Código Processo nº. 443945Vistos etc.Trata-se de demanda executiva, 

cuja tramitação perdura há 08 (oito) anos.As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem a sua homologação (fls. 123/128). O art. 922 do 

Código de Processo Civil dispõe:"Art. 992. Convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação.Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso."Sobre a suspensão do processo de 

execução leciona, Humberto Theodoro Júnior:"Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; (...))Dessa forma, homologo o acordo 

entabulado entre as partes e suspendo o processo até o cumprimento do 

pacto ou até nova manifestação dos interessados, ou seja, até 30/06/2027 

(fls. 136/139).Defiro o pedido de penhora por termo nos autos, dos bens 

objeto de garantia do instrumento de crédito originário (fls. 30/31).Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 de março de 

2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750475 Nr: 7993-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE DE ABREU FAGUNDES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VVIANE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 750475

Vistos etc.

 Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo bloqueado 

(fls. 111), depositando-os nas mãos do representante legal do credor, 

compromissando-o, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do CPC.

Para cumprimento da ordem judicial, deverá ser observado o endereço 

declinado à fls. 114.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 291953 Nr: 6428-41.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA, KHETELIN 

LOHYNNY SILVA, GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO, 

LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO, MARCELO DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE CARVALHO, GERALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, HOSPITAL SAMARITANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, Valdirene 

Jesus de Souza - OAB:MT 18.465

 Código Processo nº. 291953

Vistos etc.

Sobre a manifestação do primeiro executado e documentos à fls. 

1.350/1.360 manifeste a parte credora no prazo de 05 (cinco) dias.

 Rondonópolis-MT, 23 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431632 Nr: 292-47.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:/MT 17449-A

 Código Processo nº. 431632

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora dos imóveis sob as matrículas nº 833, nº. 

816 e nº. 769, do CRI da Comarca de Juscimeira/MT.

II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por intermédio 

de seus patronos constituídos, nos termos dos artigos 841, §1º e 847, do 

CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

carta precatória para a Comarca de Juscimeira/MT, com prazo de 30 

(trinta) dias, para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do 

CPC.

 V – Intime o credor na pessoa do patrono constituído, para que traga aos 

autos cópia legível da matrícula nº. 1.252 do CRI da Comarca de 

Rondonópolis/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

VI – Solicite Sra. Gestora, informações sobre o ofício expedido à fls. 299.

VII - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824825 Nr: 4565-59.2016.811.0003

 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: ELIZEU FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA GOMES TONELLI, ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 .Código nº 824825.

Vistos etc.

Sobre a defesa apresentada pela denunciada à lide e documentos, 

manifeste o autor em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 351, do CPC.

Intime.

Rondonópolis-MT, 22 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.: 722490 Nr: 3502-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, DALVA AMORIM PEREIRA, LUCIENE FAVERO 

COSTA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 722490.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido do credor e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 372198 Nr: 679-04.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR HAITO, MARTA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 .Código nº 372198.

Vistos etc.

Observa-se que a composição firmada entre as partes somente dispôs 

acerca do valor principal do débito, restando, ainda, o recebimento dos 

honorários sucumbenciais fixados na r. sentença à fls. 83.

Assim, tendo em vista que os devedores foram citados por edital, estando 

assistidos pela curadoria especial, na pessoa da Defensora Pública que 

atua nesta vara, intime o credor para que decline o atual endereço dos 

executados no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para apreciar o pedido à fls. 249/253.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 381495 Nr: 9737-31.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BARTOLOMEU BIAGGIO, LUCIDIO 

APARECIDO PROENCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FRANCISCO DAROLD MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 .Código nº 381495.Vistos etc.Após o trânsito em julgado da r. sentença 

(fls. 273 - 21.05.2015), o requerido pleiteia a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, vez que fora intimado para pagamento das custas 

processuais.Ocorre, que o STJ, firmou precedente que a benesse da 

Gratuidade da Justiça, não possui efeito retroativo, não se estendendo a 

condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo 

de conhecimento, tendo efeito somente em relação aos encargos 

posteriores ao seu deferimento.Veja(...)).”Observa-se que o demandado 

comprovou sua hipossuficiência à fls. 295/302, mediante a juntada do 

Imposto de Renda (fls. 294 - 29.01.2018). Portanto faz, fazendo jus ao 

benefício pretendido, que ora defiro.Entretanto, a benesse concedida 

neste ato, não isenta o demandado do pagamento das custas/despesas 

processuais constantes à fls. 285/286.Assim, intime o réu para pagamento 

dos valores constantes no cálculo do Cartório Distribuidor no prazo de 05 

(cinco) dias.Havendo o decurso do prazo sem manifestação, providencie 

a Sr.ª Gestora os atos necessários para o apontamento do crédito no 

cartório de protesto de títulos desta Comarca.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 22 de março de 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405084 Nr: 819-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA, ESA 

AGRÍCOLA LTD, RAUL AMARAL CAMPOS, DORA NOUGUES AMARAL 

CAMPOS, TALDOS DURASOL LTDA, COLÉGIO ESTADUAL DE I E II GRAU 

JOAQUIM NUNES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MARETTI - 

OAB:128.785/SP, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

ROSANE C. REDER - OAB:MT/4693

 .Código nº 405084.

Vistos etc.

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela embargante/requerida, implicará na modificação da decisão 

recorrida, intime o embargado/requerente, na pessoa de seu patrono 

constituído para, querendo, manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824702 Nr: 4511-93.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19897

 .Código nº 824702.

Vistos etc.

 1.0 - Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo 

requerido, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e o 

documento à fls. 53 comprova a hipossuficiência.

2.0 – Na peça defensiva o demandado arguiu conexão com o feito que 

tramita sob o código nº 824701.

Entretanto, após consulta ao Sistema Apolo, constatou-se que o 

mencionado processo foi sentenciado em 10.01.2017.

 Assim, ante a vedação contida no artigo 55, §1º, do CPC, indefiro o 

pedido de conexão à fls. 38.

3.0 – Ante a propositura de reconvenção à fls. 45/45, manifeste o autor no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 343, §1º, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706406 Nr: 1120-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 706406

Vistos etc.

ITAUCARD S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA 

contra KEZIA DE ALMEIDA LIMA, também qualificada no processo, visando 

receber débito resultante de títulos sem força executiva.

No decorrer do processo, o requerente pleiteia pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção (fls. 119).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citada para integrar a lide.

Ex positis, homologo a desistência apresentada pela requerente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Encaminhe os autos a contadoria para apuração de 

eventuais custas remanescentes. Sem verba honorária vez que a 

demandada não foi citada e não constituiu advogado nos autos. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 419535 Nr: 1860-35.2009.811.0003

 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: NELSON RENI SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901/MT

 Código Processo nº. 419535

Vistos etc.

Intime o autor na pessoa do patrono constituído para que traga aos autos 

cópia do mencionado acordo entabulado entre as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434601 Nr: 3267-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, ARI GIONGO, DURINE 

GIONGO OU DORINE GIONGO, PEDRO SCHUMATZ, FATIMA CELSO 

SCHMATZ, CARMEM LÚCIA OLIVEIRA GIONGO, LEONARDO GIONGO, 

JANAINA GIONGO ZIMMERMANN, BRANDINO GIONGO NETO, MARIA DO 

CARMO POLGA, VANESSA GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-MT

 Código Processo nº. 434601Vistos etc.Trata-se de demanda executiva, 

cuja tramitação perdura há 08 (oito) anos.As partes noticiam a realização 

de acordo e requerem a sua homologação (fls. 136/139). O art. 922 do 

Código de Processo Civil dispõe:"Art. 992. Convindo as partes, o juiz 

declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação.Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso."Sobre a suspensão do processo de 

execução leciona, Humberto Theodoro Júnior:"Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 

8.953/1994(...)i)Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as 

partes e suspendo o processo até o cumprimento do pacto ou até nova 

manifestação dos interessados, ou seja, até 30/06/2027 (fls. 

164/167).Defiro o pedido de penhora por termo nos autos, dos bens objeto 
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de garantia do instrumento de crédito originário (fls. 12).Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 22 de março de 2.018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813493 Nr: 720-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO, LAIRTO 

JOAO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CARVALHO 

GONÇALVES - OAB:19989/O, JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 813493

Vistos etc.

Devidamente citado para cumprir a obrigação o 1º executado não efetuou 

o pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos à execução.

Assim, intime a empresa credora na pessoa do patrono constituído para 

que promova a citação do segundo executado, bem como indique bens 

passíveis de penhora e junte o demonstrativo atualizado do débito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786312 Nr: 8750-77.2015.811.0003

 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: B V FINANCEIRA S/A C F I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DENIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 786312

Vistos etc.

Intime o autor na pessoa do patrono constituído, para que traga aos autos 

o contrato correto de financiamento garantido por alienação fiduciária, 

firmado com o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738230 Nr: 850-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA VISTA SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO FILIPELLI - 

OAB:15.280-A MT

 .Código nº 738230.Ação de cumprimento de sentençaExequente: Tatiane 

Rodrigues LiraExecutada: Boa Vista Serviços S.AVistos etc.TATIANE 

RODRIGUES LIRA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BOA VISTA SERVIÇOS S.A, também 

qualificada no processo.A executada apresentou impugnação arguindo, 

em suma, a existência de nulidade nos atos praticados na fase executiva, 

vez que não fora apreciado os Embargos Declaratórios opostos em face 

do Recurso de Apelação, bem como alegou excesso de execução (fls. 

154/162).Fora determinada a apuração do quantum devido, cujo cálculo foi 

apresentado pela contadoria judicial à fls. 184/186.As partes manifestaram 

acerca do cálculo, pelo credor à fls. 187/189, 194/196 e pela devedora à 

fls. 192/193.Vieram-me os autos conclusos.É O BREVE 

RELATO.DECIDO.Argumenta a executada que a fase de cumprimento de 

sentença é eivada de nulidade, tendo em vista que o e. TJMT não apreciou 

os Embargos de Declaração opostos em face do Recurso de Apelação à 

fls. 138/139, por “terem sido protocolados de forma errônea no primeiro 

grau”.(...)).”No tocante a incidência da multa e os honorários previstos no 

artigo 523, do CPC, são perfeitamente cabíveis vez que apesar de 

devidamente intimada para cumprir voluntariamente a obrigação, a 

devedora quedou-se inerte e limitou-se em apresentar impugnação ao 

cumprimento de sentença.Assim, acolho parcialmente a impugnação ao 

cálculo à fls. 184/186, para determinar que a Sra. Contadora Judicial 

refaça o cálculo aplicando aos honorários sucumbenciais o estabelecido 

nesta decisão e, após atualize a totalidade do débito até os dias 

atuais.Vindo o quantum devido, manifestem as partes, devendo, inclusive, 

a devedora efetuar o pagamento do débito no prazo de 05 (cinco) dias.O 

pedido à fls. 194/196, será apreciado após o cumprimento das 

determinações supra.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 19 de março de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757969 Nr: 12102-77.2014.811.0003

 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: RODRIGO FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO AGUIAR DE CARVALHO, RICARDO 

PROENÇA DE OLIVEIRA, SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO 

DE CRISTO REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 .Código nº 757969.

Vistos etc.

O autor comparece aos autos e pugna pela desistência do feito em 

relação ao requerido não citado – Ricardo Proença de Oliveira (fls. 115). 

Como o mesmo não foi devidamente citado, desnecessária sua anuência.

Homologo o pedido de desistência, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinta a presente ação nos 

termos dos artigos 485, inciso VIII, do CPC em relação ao réu Ricardo 

Proença de Oliveira, prosseguindo a demanda em relação aos demais 

requeridos.

Ciência desta decisão ao requerido Bruno Aguiar de Carvalho, que 

devidamente citado apresentou contestação à fls. 74/81.

 Proceda a intimação do demandado Serviço Notarial e Registral do Distrito 

de Cristo Rei acerca da desistência homologada, via ARMP, bem como que 

seu prazo para contestar começará a fluir da data da juntada do AR, que 

comprovará sua intimação desta decisão (art. 335, §2º, do CPC).

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791874 Nr: 11036-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLA JUVINO FEITOSA, CARLOS JUVINO 

SOBRINHO, SEBASTIAO JUVINO SOBRINHO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT

 .Código nº 791874.

Vistos etc.

Ante o lapso temporal decorrido desde a decisão à fls. 241, intime os 

requeridos para comprovarem o cumprimento do disposto no item “2” do 

TAC (fls. 189), no prazo de 05 (cinco) dias.
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Com ou sem manifestação, dê-se vista ao representante do Ministério 

Público.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 1032-25.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE 

ELIO JOSE DE FREITAS, ELIO JOSE DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT, SAMER CLEMENTE - OAB:6269/MT

 .Código nº 65931.Vistos etc. As partes noticiam a realização de acordo e 

requerem a sua homologação e a suspensão do andamento do processo 

até o integral cumprimento da avença (fls. 628/632). Como cediço, o art. 

922 do Código de Processo Civil dispõe:"Art. 992. Convindo as partes, o 

juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação.Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso(...). Dessa forma, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, do CPC, homologo o acordo entabulado entre 

as partes e suspendo o processo até o cumprimento do mesmo 

(27.11.2020 – fls. 632) ou até nova manifestação dos 

interessados.Remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração do 

saldo remanescente das custas processuais, as quais serão suportadas 

pelos devedores (item 5 - fls. 631), intimando-os para recolhimento em 05 

(cinco) dias.Tendo em vista que no presente acordo, têm-se a anuência 

da empresa Poente Agropecuária LTDA, intime as partes para informar o 

que restou acordado acerca do lance ofertado à fls. 527 e do valor 

depositado à fls. 554, no prazo de 05 (cinco) dias.Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário.Rondonópolis - MT, 19 de março de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450305 Nr: 5485-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA FREITAS HUST, INA BERNARDES 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSE MASTELARO 

- OAB:MT/8527, MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO - OAB:2.483/MT

 .Código nº 450305.

Ação de Embargos de Terceiro

Embargantes: Ana Cristina Freitas Hust e outra

Embargado: Moacir Gonçalves de Araújo

Vistos etc.

ANA CRISTINA FREITAS HUST e outra, qualificadas nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO em face de 

MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO, também qualificado no processo.

 No curso do processo houve a prolação de sentença à fls. 293/295, a 

qual julgou improcedente o pleito, condenando as embargantes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios. Da r. sentença fora 

interposto recurso de apelação.

Com o retorno dos autos do e. TJMT, as partes informaram que 

entabularam acordo na execução em apenso (código nº 65931), cujos 

termos abrangem a condenação do presente feito e, em razão disso 

requerem a extinção do processo (fls. 433/434).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, III, “b”, 

do CPC. Custas já recolhidas. Honorários advocatícios na forma acordada. 

Translade cópia ao feito em apenso, sob o código nº 65931. Deixo de 

determinar a extinção do feito vez que já consta uma decisão com 

prestação jurisdicional formalizada. Decorrido o prazo recursal, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 19 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 392910 Nr: 6479-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CAMINHOES PANTANAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 392910

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002098-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FAUSTINO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002098-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora pleiteia a 

outorga de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação 

de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou 

serviços junto à empresa responsável pelo apontamento da negativação. 

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de 

tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame a demandante alega jamais 

ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços 

junto à empresa demandada, ainda assim, teve seu nome negativado 

perante os órgãos de proteção ao crédito (Id. 12412398). Nas ações 

declaratórias negativas, em que a parte autora alega a inexistência da 

relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu 

ensejo à dívida, uma vez que é totalmente impossível ao demandante fazer 

prova de fato negativo. O ônus da prova do fato constitutivo in casu não 

pode ser atribuído ao autor, já que a causa de pedir é justamente não 

haver o fato constitutivo. Assim, nas declaratórias negativas ao réu é que 

se incumbe provar a existência da relação jurídica. Nesse sentido já 

decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – seguro – SUSPENSÃO DE DESCONTOS em conta 

corrente – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 
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273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os 

requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida há 

que ser autorizada a suspensão dos descontos havidos em 

conta-corrente da parte, sobretudo por ser impossível requerer da parte a 

produção de prova negativa, demonstrando que não realizou o negocio 

jurídico objeto da lide. (AI 46167/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 06/07/2016) Desse modo, ante as ponderáveis razões 

apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. 

O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação 

justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, concedo a tutela de urgência de natureza 

antecipada. Determino seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do nome 

da autora de seus bancos de dados referente ao título descrito na inicial, 

até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. 

Ato contínuo, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de 

velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002109-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002109-51.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que a demandante, embora discorde da dívida que originou a negativação 

nos órgãos de proteção ao crédito, possui vínculo contratual com a 

requerida. Não consta nos autos qualquer documento capaz de 

comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que 

a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante 

quanto ao pleito antecipatório. In casu, vê-se a ausência de suficiente 

verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida 

pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só 

as alegações da parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova 

inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, 

verossimilhança sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é 

aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um 

‘elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É 

imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à 

matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à 

norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado 

precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual 

Civil, volume 2, página 490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar 

a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o 

pedido. Defiro, no entanto, o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001867-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE GRANDE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001867-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor 

pleiteia a concessão liminar visando a desocupação pelo réu, do imóvel, 

objeto de contrato de locação firmado entre as partes. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em exame, o autor alega que firmou contrato de 

aluguel com o demandado pelo prazo de 01 (um) ano, com início em 

20/09/2015, e término em 20/09/2016, sendo de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

o valor do aluguel, a ser pago de forma antecipada todo o dia 20 (vinte) de 

cada mês. Aduz, que após o período contratual, não efetuou mais o 

pagamento do valor dos aluguéis e tampouco deixou o imóvel. DECIDO. O 

instituto da tutela antecipada é um instrumento de ação do Poder Judiciário, 

apto a efetivar, de modo célere e eficaz, a própria pretensão deduzida em 

juízo ou seus efeitos. Por ser medida característica da ação de 

conhecimento, de cunho satisfativo, a meu sentir, é plenamente possível 

que ela seja concedida nas ações de despejo, após a nova redação do 
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art. 59, da Lei do Inquilinato, que estabelece o rito ordinário para esse tipo 

de demanda. É possível a concessão deste pleito de urgência, desde que 

o caso em apreço não se enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido 

dispositivo e desde que haja os seus requisitos autorizadores 

(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo). Ou seja, havendo uma situação não regulamentada no art. 59, 

§1º, da Lei 8245/91, tem-se admitido a antecipação dos efeitos da tutela, 

se preenchidos os requisitos inerentes ao seu deferimento. Ora, 

observa-se que o requerido não paga os alugueres desde novembro de 

2016, bem como não demonstra interesse na sua negociação, embora 

notificado para tanto. A redação dada ao artigo 59, da Lei do Inquilinato, 

pela Lei nº 12.112, de 09 de dezembro de 2009, assim estabelece: “Art. 

59... § 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” (grifei) Registra-se, também, que a 

possibilidade de irreversibilidade da medida não pode ser entendida como 

obstáculo máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de 

caução equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo 

ordenamento jurídico vigente. Ainda, tem-se o respaldo da jurisprudência. 

Veja: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 

AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 

N.8.245/91 PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES 

DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de despejo cumulada com cobrança 

de encargos em contrato de locação de imóvel vigorando por prazo 

indeterminado e com fundamento exclusivo na inadimplência do 

réu/locatário, não há necessidade da notificação premonitória do 

réu/locatário para a concessão de liminar de desocupação do imóvel 

locado. Não obstante o valor ajustado entre as partes, a ocorrência do 

inadimplemento, preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º,IX, da Lei n. 

8.245/91, autoriza o deferimento de liminar para a desocupação do imóvel, 

desde que haja prestação da caução relativa a três meses do valor do 

aluguel, facultando-se ao locatário, ainda, que efetue depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, conforme dispõe o artigo 59, § 

3º, da Lei n. 8.245/91. (TJMS, AI 14003971120168120000, Relator Des. 

Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, julg. 01.03.2016, publ. 

08.03.2016)”. Portanto, o caráter irreversível da medida não constitui 

obstáculo ao seu deferimento, eis que a apresentação de caução 

assegura o direito do demandado, no que concerne ao retorno da situação 

ao estado anterior, em caso de o requerente não ter razão final. Estando, 

pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida. 

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela 

provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente a três 

meses de aluguéis. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumprida a liminar, cite a parte requerida para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARA BRANDALISE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSANDRA GRACIELA CONTE OAB - MT10694/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001960-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que a presente ação foi proposta em face do Sanear – 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, que se trata de uma 

autarquia municipal prestadora de serviço público, com personalidade 

jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de Fazenda 

Pública. Assim, em observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a 

remessa destes autos para uma das varas de Fazenda Pública desta 

Comarca, as quais são competentes para processar e julgar os feitos 

envolvendo a Fazenda Pública Municipal. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002242-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

ALEX DA SILVA MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002242-93.2018.8.11.003 Vistos etc. LUZIA 

FERREIRA DE SOUZA, ingressou com AÇÃO EXECUÇÃO em face de 

ALEX DA SILVA MACIEL E VALDINEIA FERREIRA MARTINS, visando 

receber a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Observa-se dos 

autos, que o valor da causa totaliza o importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). 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 
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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, 06 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002176-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON MENDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002176-16.2018.8.11.0003. Requerente: Ederson 

Mendes Silva Requerida: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresária Limitada Vistos etc. O autor pleiteia a concessão da tutela de 

urgência, para determinar que a ré forneça os medicamentos 

denominados LOMUSTINA 190MG e BEVACIZUMABE (AVASTIN) 1100MG, 

bem como, todos os tratamentos necessários que vier a necessitar para a 

terapia oncológica, ao argumento de ser portador da doença Astrocitoma 

GII (Tumor Cerebral Grau II). Aduz que a requerida iniciou o fornecimento 

do referido medicamento em julho de 2016, mas que, após solicitação 

médica realizada em 24/11/17, a empresa ré apresentou negativa, 

alegando que o procedimento não poderá ser autorizado por motivos de 

não cobertura de tal serviço. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O 

artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. No presente caso, conforme se verifica no Relatório Médico 

constante no ID nº. 12445516, emitido pelo médico cancerologista, Dr. 

José Spila Neto, CRM/MT 4497, o requerente é portador de Astrocitoma GII 

e que apresenta expansão da doença refrataria a temodal, e necessita 

fazer o uso do medicamento LOMUSTINA E BEVACIZUMABE, em caráter 

de urgência, em virtude do grave estado de saúde a que está acometido, e 

que a não realização do medicamento pode resultar em expansão da 

doença e risco de morte. No que se refere à probabilidade do direito 

alegado pelo autor, vale consignar que o direito à vida e à saúde está 

devidamente assegurado na Constituição Federal em seus artigos 5º., 

caput, 6º., 23, inciso II e 196, sendo inclusive Cláusula Pétrea (Artigo 60, 

§4º., inciso IV), de modo que a requerida, como entidade privada, 

devidamente autorizada pela Carta Magna a exercer assistência à saúde, 

de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, deve prestar 

atendimento integral aos seus clientes, segundo as diretrizes 

estabelecidas para os órgãos públicos, consoante prescreve o §1º do 

artigo 199, vedando-se eventual restrição contratual que infrinja o direito à 

vida do autor. Consta nos autos, que o autor já realizou um ciclo do 

tratamento em julho de 2016, os quais foram custeados pelo Plano de 

Saúde, no entanto, em 24/11/2017, a ré apresentou negativa a solicitação 

dos medicamentos alegando a não cobertura do serviço. A recursa pela 

requerida do tratamento médico indicado, implicaria em grave risco à 

saúde do paciente/autor, de modo que, qualquer objeção ao tratamento 

médico prescrito é indevida. Nesse sentido, colham-se os seguintes 

julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA 

- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE COM MÉRITO - 

PACIENTE COM CÂNCER NO CÉREBRO - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

- MEDICAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTA (IRINOTECANO) - 

PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

PREVALÊNCIA - ART. 273 DO CPC - CUMPRIMENTO - RECURSO PROVIDO. 

O beneficiário de plano de saúde tem legitimidade ativa para postular 

direitos decorrentes do contrato ao qual aderiu, ainda que se trate de 

plano empresarial. A Cooperativa não pode recusar o fornecimento do 

remédio receitado por profissional sob a justificativa de tratar-se de 

medicamento em fase experimental, pois, além de não ser mais assim 

considerado, todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

devem ser propiciados. O médico é quem apresenta melhor condição 

técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao caso, e sua 

recomendação prevalece sobre qualquer questionamento feito pelo plano 

de saúde em relação ao tratamento. (AI 161076/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). TJ-MT - Agravo de Instrumento 

AI 01610763120158110000 161076/2015 (TJ-MT) - Data de publicação: 

21/01/2016. AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO À APAELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO – INDICAÇÃO MÉDICA – PRESUNÇÃO DE SER O MAIS 

ADEQUADO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – DECISÃO 

MANTIDA – SEGUIMENTO NEGADO – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – 

REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive, os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ. O mero 

inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão 

dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o 

Regimental interposto (AgR 54905/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no 

DJE 11/05/2015). Assim, verifica-se que, a princípio, não pode a ré se 

negar a fornecer o medicamento necessário e indispensável à 

manutenção da vida do paciente, até a data de vencimento da validade 

contratual. Com efeito, evidencia-se que a contratação da prestação de 

serviços médico-hospitalares configura relação de consumo, pela 

incidência do § 2º do art. 3º do CDC, matéria que objeto da Súmula n. 469 

do STJ e, assim sendo, devem as respectivas cláusulas contratuais ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do disposto 

no artigo 47 do CDC. De outro lado, observo que é evidente a necessidade 

do fornecimento do medicamento pleiteado, bem como, o tratamento 

indicado durante todo o tratamento, devido o fato de ser portador da 

doença Astrocitoma GII (Tumor Cerebral Grau II). Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a 

requerida forneça os medicamentos LOMUSTINA 190MG e 

BEVACIZUMABE (AVASTIN) 1100MG, nos termos da recomendação 

médica indicada ao autor, e pelo período indicado por seu médico, bem 

como, que arque com todas as despesas decorrentes desse tratamento, 

disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, 

que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 
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da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000318-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000318-47.2018.8.11.0003. Autor: Arnaldo Gomes 

de Araújo Requerido: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresa Limitada Vistos etc. O autor pleiteia a concessão da tutela de 

urgência, para determinar que a ré autorize a realização de procedimento 

Colecistectomia com Colangiografia por Videolaparoscopia, bem como 

todos os procedimentos intercorrentes e que forem necessários para 

restabelecer sua saúde. Aduz que está acometido de Colecistolitíase com 

suspeita de Coledocolitíase (cálculos na vísicula biliar), e que diante disso 

necessita ser submetido a procedimento cirúrgico de Colecistectomia com 

Colangiografia por Videolaparoscopia. Sustenta que após realizar todos 

os exames e efetuar a solicitação para o procedimento cirúrgico, foi 

surpreendido pela negativa de autorização para realizar a cirurgia, sob 

alegação de que o serviço solicitado está fora de cobertura. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Analisando detidamente os autos observa-se 

que o demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, 

conforme se vê da documentação anexa. Assim, deverá a Srª. Gestora 

providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a 

prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação 

Vigente. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. No presente caso, conforme se verifica no Relatório 

Médico constante no ID nº. 11411658, emitido pelo médico Cirurgião de 

Aparelho Digestivo, Dr. Leandro Dutra Peres, CRM/MT 9035, o requerente 

idoso, portador de Caculose da vesícula biliar sem colecistite (CID K80.2) 

necessita realizar o procedimento cirúrgico pois há riscos de Colecistite e 

pancreatite biliar. No que se refere à probabilidade do direito alegado pelo 

autor, vale consignar que o direito à vida e à saúde está devidamente 

assegurado na Constituição Federal em seus artigos 5º., caput, 6º., 23, 

inciso II e 196, sendo inclusive Cláusula Pétrea (Artigo 60, §4º., inciso IV), 

de modo que a requerida, como entidade privada, devidamente autorizada 

pela Carta Magna a exercer assistência à saúde, de forma complementar 

ao Sistema Único de Saúde, deve prestar atendimento integral aos seus 

clientes, segundo as diretrizes estabelecidas para os órgãos públicos, 

consoante prescreve o §1º do artigo 199, vedando-se eventual restrição 

contratual que infrinja o direito à vida do autor. A recursa pela requerida 

do procedimento cirúrgico indicado, implicaria em grave risco à saúde do 

paciente/autor, de modo que, qualquer objeção ao tratamento médico 

prescrito é indevida. Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO 

DE SAÚDE - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ANÁLISE COM MÉRITO - 

PACIENTE COM CÂNCER NO CÉREBRO - TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO 

- MEDICAMENTO PRESCRITO POR ESPECIALISTA (IRINOTECANO) - 

PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

PREVALÊNCIA - ART. 273 DO CPC - CUMPRIMENTO - RECURSO PROVIDO. 

O beneficiário de plano de saúde tem legitimidade ativa para postular 

direitos decorrentes do contrato ao qual aderiu, ainda que se trate de 

plano empresarial. A Cooperativa não pode recusar o fornecimento do 

remédio receitado por profissional sob a justificativa de tratar-se de 

medicamento em fase experimental, pois, além de não ser mais assim 

considerado, todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

devem ser propiciados. O médico é quem apresenta melhor condição 

técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao caso, e sua 

recomendação prevalece sobre qualquer questionamento feito pelo plano 

de saúde em relação ao tratamento. (AI 161076/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). TJ-MT - Agravo de Instrumento 

AI 01610763120158110000 161076/2015 (TJ-MT) - Data de publicação: 

21/01/2016. AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO À APAELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO – INDICAÇÃO MÉDICA – PRESUNÇÃO DE SER O MAIS 

ADEQUADO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA – DECISÃO 

MANTIDA – SEGUIMENTO NEGADO – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – 

REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a 

serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive, os medicamentos experimentais. Precedentes do STJ. O mero 

inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão 

dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o 

Regimental interposto (AgR 54905/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no 

DJE 11/05/2015). Assim, verifica-se que, a princípio, não pode a ré se 

negar a fornecer a cirurgia solicitada pelo autor, vez que é indispensável à 

manutenção da vida do paciente. Com efeito, evidencia-se que a 

contratação da prestação de serviços médico-hospitalares configura 

relação de consumo, pela incidência do § 2º do art. 3º do CDC, matéria 

que objeto da Súmula n. 469 do STJ e, assim sendo, devem as respectivas 

cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor, à luz do disposto no artigo 47 do CDC. De outro lado, observo 

que é evidente a necessidade do fornecimento da cirurgia pleiteada, bem 

como, todos os procedimentos intercorrentes e que forem necessários 

para restabelecer a saúde do paciente. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a 

realização do procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA COM 

COLANGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da 

recomendação médica indicada ao autor, e pelo período indicado por seu 

médico, bem como, que arque com todas as despesas decorrentes desse 

tratamento, disponibilizando-o, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária, que desde já aplico em R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 
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próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000157-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PARMEZIANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000157-37.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura referente ao mês de 

outubro/2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação 

de consumo" no importe de R$ 2.555,14 (dois mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e quatorze centavos). Ainda, requer que a demandada se 

abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

relação ao débito acima descrito. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de 

urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão da fatura, 

naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não corresponde à 

utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 6/134676-6, 

restando identificada como cobrança de “recuperação de consumo” 

sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da 

lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº. 6/134676-6, 

em relação ao débito no valor de 2.555,14 (dois mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), com vencimento em 

29.12.2017, bem como inserir o nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes em relação ao mencionado débito. Analisando detidamente 

os autos observa-se que o demandante comprova ter mais de 60 

(sessenta) anos de idade, conforme se vê do documento à fls. 18. Assim, 

deverá a Srª. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo 

com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que 

estabelece a Legislação Vigente. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010177-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTINA GARCIA CRUZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010177-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura referente ao mês de 

agosto/2017 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 12.981,81 (doze mil, novecentos e oitenta e 

um reais e oitenta e um centavos). Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão 

da fatura, naquele valor elevado, deu-se de forma unilateral, e não 

corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 

6/140148-8, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” relativo ao período de 08/14 a 07/2017, sendo, portanto, 

discutível o valor arbitrado na conta de energia objeto da lide. O usuário 

dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pela 

requerente. Ex positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº. 6/140148-8, 

em relação ao débito no valor de R$ 12.981,81 (doze mil, novecentos e 

oitenta e um reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 

30.10.2017. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009886-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BATISTA DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH FÁTIMA SCALON (RÉU)

TIAGO LUIZ MELLO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009886-24.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, intimado para comprovar a alegada 

hipossuficiência, o requerente quedou-se inerte, deixando o transcorrer o 

prazo, sem comprovação (Id. 10969538 e 12053464). Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher 

as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, 

voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006854-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006854-11.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que nada 

deve a empresa ré. No caso em exame, o requerente alega que era cliente 

da ré, no entanto cancelou o plano que tinha, ficando acordado que a 

demandada iria lhe restituir os valores pagos, em créditos. Assim, a partir 

de setembro2015 o requerente passou a utilizar o plano Pré-Pago. 

Sustenta que ao tentar efetuar um financiamento foi surpreendido quando 

da confirmação de que a requerida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, por um suposto débito no valor de R$ 522,81 

(quinhentos e vinte dois reais e oitenta e um centavos). Em virtude disso, 

pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo 

de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência e determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome do autor de seus 

bancos de dados referente ao título descrito na inicial, com vencimento em 

10.05.2016 no importe de R$ 522,81 (quinhentos e vinte e dois reais e 

oitenta e um centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito 

da presente demanda. No que tange à audiência de conciliação, têm-se 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Intime a demandante para juntar aos autos os demais boletos e seus 

respectivos comprovantes de pagamento, relativos as parcelas 1 a 4, 6 e 

7, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento 

que instrui a inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 100326-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo 

autor. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa OBK 7378) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA VIEIRA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000387-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 
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nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Aduz, que 

em virtude disso, foi impedido de efetuar compras no comércio, o que lhe 

ocasionou grande constrangimento, motivo pelo qual pleiteia indenização 

por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da 

concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a 

concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nas ações declaratórias negativas, em 

que a parte autora alega a existência da relação jurídica, cabe ao réu à 

prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, uma vez que é 

totalmente impossível ao demandante fazer prova de fato negativo. O ônus 

da prova do fato constitutivo in casu não pode ser atribuído ao autor, já 

que a causa de pedir é justamente não haver o fato constitutivo. Assim, 

nas declaratórias negativas, ao réu é que se incumbe provar a existência 

da relação jurídica. Nesse Sentido: INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. ALEGA A RECLAMANTE QUE SEU NOME RESTOU 

INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE 

DÉBITO INDEVIDO, VEZ QUE JAMAIS CONTRATOU OS SERVIÇOS DA 

RECLAMADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A FIM SUSPENDER A 

INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AO SCPC. (...) É 

EVIDENTE A REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE TAL FATO ACARRETA EFEITOS 

PREJUDICIAIS EM DIVERSOS ASPECTOS DA VIDA CIVIL, NÃO SÓ 

LIMITANDO IMEDIATAMENTE A OBTENÇÃO DE CRÉDITO, MAS 

ATENTANDO CONTRA O PATRIMÔNIO IDEAL FORMADO PELA IMAGEM 

IDÔNEA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. PEDIDO DE 

MINORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ESCORREITO, 

UMA VEZ QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O CARÁTER PUNITIVO DO INSTITUTO. 

(...). UNÂNIME. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001601-22.2015.8.16.0090/0 

- Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015) Ante as 

ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados 

referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 302,24 (trezentos e 

dois reais e vinte e quatro centavos), contrato nº 0000005048636100, até 

o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. No 

que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009972-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE AGUIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009972-92.2017.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que as faturas referentes ao meses 

de maio/2017 e junho/2017 foram emitidas unilateralmente para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 539,10 (quinhentos e 

trinta e nove reais e dez centavos), e R$ 203,15 (duzentos e treze reais e 

quinze centavos). Ainda, requer que a demandada efetue suspensão dos 

efeitos da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em 

relação ao débito no valor de R$ 203,15 (duzentos e três reais e quinze 

centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão das faturas, naqueles valores elevados, deu-se de 

forma unilateral, e não corresponde à utilização mensal de energia pela 

Unidade Consumidora nº 6/1999038-1, restando identificadas como 

cobrança de “recuperação de consumo” relativo ao período de 11/2016 a 

02/2017, e 03/17 a 04/17 sendo, portanto, discutíveis os valores 

arbitrados na conta de energia objeto da lide. O usuário dos serviços não 

pode ser compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de 

energia apenas porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, 

obrigando a sua quitação mediante corte no fornecimento de energia 

elétrica e eventual negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal 

conduta extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de 

respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços 

públicos posto essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. 

TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE 

VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
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12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pela requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº. 6/1999038-1, em relação aos débitos 

nos valores de R$ 539,10 (quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos 

– vencimento em 30/07/2017), e R$ 203,15 (duzentos e treze reais e 

quinze centavos - com vencimento em 20/08/2017), bem como determino 

que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para 

a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus 

bancos de dados referente ao título no valor de R$ 203,15 (duzentos e 

três reais e quinze centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de 

mérito da presente demanda. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001177-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRSO CARRAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001177-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela antecipada para que o requerido proceda a 

baixa do gravame existente no veículo descrito na exordial. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que o demandante 

demonstrou, apenas, a aparência da probabilidade de seu direito. 

Entretanto, não comprovou a ocorrência do perigo do dano ou o risco do 

resultado útil do processo. Ocorre que neste momento processual não se 

vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que 

permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de 

impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, na ausência de 

provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o pedido de 

antecipação de tutela. No que tange à audiência de conciliação, têm-se 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009674-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a concessão de antecipação de tutela para determinar 

que a ré cesse o lançamento de juros e taxas imediatamente, bem como 

efetue a devolução do valor debitado ilicitamente de sua conta corrente, 

conforme narrado na exordial. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Em análise aos documentos carreados 

nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz à dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela autora. Além do que, a ausência da 
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verossimilhança do direito torna inviável o deferimento da tutela, visto que 

ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Mister se faz ressaltar que a 

tutela antecipada guarda estrita relação com a antecipação do próprio 

mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma 

aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando 

direito ou assegurando eficácia de qualquer processo. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma 

hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a 

medida pleiteada. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000810-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000810-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido 

suspenda o desconto consignado no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro 

reais) em seu benefício, referente a reserva de margem consignável 

(RMC). O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela 

de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante não 

demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela, vez que, firmou contrato de empréstimo junto ao banco réu. 

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela 

vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o 

contraditório. Ex positis, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e os documentos que 

instruem a inicial, comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004098-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004098-29.2017.8.11.0003 Vistos etc. IRACEMA 

COSTA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS que move em face de BANCO PAN S/A, também qualificado no 

processo. A requerente foi intimada na pessoa da advogada a emendar a 

inicial para expor de forma lógica os fatos que embasam a lide, no entanto 

não cumpriu com a determinação (Id. 8328333). Intimada uma vez mais, 

para promover o regular andamento do feito cumprindo integralmente a 

decisão de emenda, a requerente não cumpriu com a determinação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade. Ex positis, considerando a inércia do 

requerente que não promoveu os atos necessários para o 

prosseguimento da demandada, abandonando a causa por mais de 08 

(oito) meses, julgo extinto o processo, com amparo nos artigos 485, inciso 

III do CPC c/c art. 321, do CPC. Deixo de condenar a demandante ao 

pagamento das custas processuais, vez que comprova ser beneficiária 

da justiça gratuita, a qual defiro. Deixo de arbitrar verba honorária uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001421-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001421-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. RONALDO 

GABRIEL OLIVEIRA SILVA devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR 

INVALIDEZ PERMANENTE em face de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, também qualificada no processo. No decorrer do processo, o 

autor pleiteia pela desistência da ação requerendo a extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Isento de custas processuais, vez que é beneficiário da justiça 

gratuita, a qual defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em face da angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000113-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANI SOMAVILLA BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000113-52.2017.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Jeovani Somavilla Bauer Requerido: Banco do 

Brasil S.A Vistos etc. JEOVANI SOMAVILLA BAUER, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado no processo, visando 

a condenação do requerido na reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor aduz ter se dirigido até a agência da instituição financeira nesta 

cidade, para efetuar operações bancárias, isto em 25.07.2016. Que 

recebeu uma senha de atendimento nº A067, constando o horário de sua 

entrada naquele estabelecimento às 12h05. Alega ter permanecido na fila 

de atendimento por 01h48 (uma hora e quarenta e oito minutos) até ser 

atendida às 13h53. Diz que, com a demora no atendimento, o demandado 

descumpriu a Lei Municipal nº 3.061/99. Requer a procedência do pleito 

indenizatório. Juntou documentos. O requerido apresentou defesa, 

alegando, em preliminar, ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação. No mérito, aduz a ausência dos requisitos 

necessários para a configuração da responsabilidade civil. Alega que 

nenhum dano restou comprovado pela requerente. Diz que a legislação 

municipal não regulou sanções para o caso do seu descumprimento. 

Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica. O demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide 

e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do 

CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, 

rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o 

julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - 

vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos 

necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 

38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem 

por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos 

fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da produção de prova em 

audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide 

implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A preliminar aduzida pelo réu, não merece 

prosperar, vez que a parte autora juntou todos documentos que entendeu 

necessário para comprovar os fatos na exordial, sendo suficientes à 

propositura da ação e aptos à compreensão da controvérsia. Dessa 

forma, rejeito a preliminar. A pretensão indenizatória do autor, ancora-se 

na demora no atendimento na instituição bancária. Registra-se que, para 

que se caracterize o ato ilícito, forçosa se faz a reunião dos elementos: 

ação ou omissão em caráter culposo ou doloso do agente; dano efetivo e, 

ainda, nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado 

pela vítima. Ausente qualquer elemento, não há que se falar em dever de 

indenizar. Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da 

subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando 

os aspectos mais íntimos da personalidade humana, ou da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua. Para a configuração do 

dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, 

reputando dano somente a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Consoante narrado na peça exordial, o autor deu 

entrada na agência bancária às 12h05, sendo atendido às 13h53, 

computando, portanto, um tempo de espera de 108 (cento e oito) minutos. 

A propósito, a espera para atendimento na fila pelo período mencionado, 

por mais incômodo que venha causar não é capaz de alcançar a esfera 

moral do indivíduo, provocando lesões, seja de que natureza for. O que se 

vê in casu é o mero aborrecimento, até por que, o requerente não acostou 

aos autos provas suficientes que evidenciem haver sofrido qualquer 

infortúnio maior, senão aqueles cotidianos. A situação relatada, pelo 

analisado, não passa de mero dissabor, uma chateação comum nas 

relações habituais, não sendo apto a gerar qualquer tipo de indenização. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA 

DE BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA SÓ DÁ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA. 

PEQUENA REPERCUSSÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL. 

NÃO CONFIGURADO. A invocação da legislação que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito 

à indenização, pois essa espécie de legislação é de natureza 

administrativa. Para configuração do dever de reparação do dano moral, a 

conduta narrada deve ser capaz de repercutir no patrimônio imaterial da 

parte autora. Meros aborrecimentos não ensejam indenização a título de 

dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.15.011958-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POUCO TEMPO DE ESPERA EM FILA 

DE AGÊNCIA BANCÁRIA - MERO ABORRECIMENTO - DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. Transtornos ou 

aborrecimentos causados pela pequena demora no atendimento em 

agência bancária não ensejam dano moral indenizável. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0382.13.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª 

CÂMARA CÍVEL)” Ademais, apesar de o autor ter esperado tempo 

superior aos 25 (vinte e cinco) minutos previstos na Lei Municipal nº 

3.601/99, não vislumbro nos autos elementos capazes de ensejar 

compensação dos prejuízos ao demandante na intensidade que alega ter 

sofrido. Ressalta-se, acerca do alegado, que o entendimento aqui traçado 

encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que 

se firmou no sentido que a invocação de lei estadual ou municipal que 

determine tempo de espera inferior ao experimentado não é suficiente 

para o reconhecimento do dano moral, devendo a autora demonstrar 

comprovadamente a situação ensejadora do dano cuja intensidade mereça 

compensação. Ou seja, nestas hipóteses o dano não é presumido, não 

podendo, por esse motivo, ser caracterizando in re ipsa, senão vejamos: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO 

SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - 
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INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - 

OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO 

COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS 

DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A 

só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo 

máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito 

à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário. (...) (REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA)” “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 

1422960/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)” 

Deste modo, considerando que não resultou configurado qualquer dano 

moral ao demandante, não há que se falar em compensação indenizatória. 

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, a sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003296-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº: 1003296-31.2017.8.11.0003 Ação de Cobrança 

Requerente: Banco Bradesco S/A Requeridos: Luiz Carlos Machado 

Vistos etc. BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE COBRANÇA contra LUIZ CARLOS MACHADO, também 

qualificado no processo, objetivando o recebimento da quantia descrita na 

inicial decorrente de inadimplemento de empréstimo. O autor alega ser 

credor do requerido da quantia de R$ 77.577,34 (setenta e sete mil, 

quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), provenientes 

do empréstimo celebrado com base no limite concedido pela proposta de 

abertura e movimentação de conta de depósitos a Produtos de crédito 

e/ou Serviços Financeiros. Diz que em virtude da mora, o réu tornou-se 

inadimplente. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

O requerido foi citado e não apresentou defesa (fls. 11902886). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que o requerido não 

apresentou defesa, embora citado, razão pela qual decreto sua revelia. Na 

forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora 

afirmar, e da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, 

restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados 

pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos 

fatos alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco[1], verbis: “A 

controvérsia sobre os fatos constitutivos alegados pelo autor é criada 

sempre que de alguma maneira seja posta diante do juiz uma negativa 

direta, uma versão fática diferente, uma razão lógica pela qual esses fatos 

não poderia ter acontecido conforme descritos na inicial etc, - criando-se 

com esses comportamentos uma dúvida nos espírito de quem vai julgar. 

Não importa o modo como a dúvida sobre o fato haja sido criada, o que 

importa é que ela haja sido criada no momento oportuno, que é o da 

primeira manifestação do demandado no processo. Essa primeira reação é 

a resposta do réu, que constitui sua reação ao estímulo representado pela 

demanda inicial do autor. (...) Não importa de onde ou de quem veio a 

afirmação contrária, o que importa é se veio ou não. Por isso, reputam-se 

controversas, e portanto dependentes de prova, todas as afirmações 

sobre fatos, contidas na petição inicial e de algum modo negadas por 

algum sujeito processual. (...) No art. 302, inc. III, estabelece-se que os 

fatos alegados na petição inicial não se presumem ‘se estiverem em 

contradição com a defesa, considerada em seu conjunto’ – o que é uma 

confirmação quase explícita de que qualquer negativa feita nos autos gera 

controvérsia (...). (...) É relativa e não absoluta a presunção estabelecida 

pelos arts. 302 e 319 do Código de Processo Civil. Pela técnica das 

presunções relativas, a lei exclui a necessidade de prova sobre um fato, o 

que significa que ele permanece fora da prova e o interessado, 

dispensado do onus probandi (art. 334, inc. III: supra, n. 821). O que 

autoriza o legislador a instituir presunções é o juízo de probabilidade que 

faz, sabendo que, no desenvolvimento das coisas do mundo e das 

relações entre as pessoas, há fatos que são ordinariamente indicativos da 

ocorrência de outros fatos (...). O efeito da revelia é ditado no art. 319 

porque o legislador entendeu que a inatividade do réu seja significativa de 

seu desinteresse pela causa. (...) Como toda presunção relativa, também 

essa não tem o valor tarifado e invariável próprio aos sistemas de prova 

legal. No sistema da livre apreciação da prova segundo os autos (livre 

convencimento, art. 131: supra, nn. 814 ss.), o juiz dar-lhe-á o valor que 

sua inteligência aconselhar, feito o confronto com o conjunto dos 

elementos de convicção eventualmente existentes nos autos e levando em 

conta a racional probabilidade de que os fatos hajam ocorrido como disse 

o autor. (...) A convicção contrária pode resultar da existência de prova 

nos autos, desmentindo ou pondo em dúvida as alegações do autor; essa 

prova pode ter sido produzida até por este mesmo (princípio da aquisição 

da prova) ou pelo réu que, embora apresentando resposta tardia e por 

isso sendo revel, haja trazido documentos aos autos (infra, n. 802). A 

relativização do efeito da revelia e do ônus da impugnação especificada 

dos fatos é uma constante na jurisprudência brasileira (...).” (fls. 526-535) 

(grifei). É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, 

diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e 

avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados 

pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor. A ação 

proposta é ordinária de cobrança onde, por meio do processo de 

conhecimento, o autor busca uma sentença condenatória, e consequente 

título executivo judicial. Não se trata de executiva onde a parte já dispõe 

dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e 

exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos 

determinados pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, para que o 

credor instrua a execução com o título, o demonstrativo do débito e a 

prova da condição ou termo. Neste contexto, instruiu o autor a petição 

inicial com os documentos que comprovam a existência da dívida, 

cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo 

Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito. Destarte, incumbia ao requerido trazer aos 

autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do demandante. No entanto, quedou-se inerte, não 

apresentando qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo 

que por presunção, algum elemento de convicção. A propósito, leciona 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: In verbis “No processo civil, onde quase 

sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à 

diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão 

pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual 

exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja 

admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária 

assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de 

modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os 

fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 

pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo 

máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato 
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inexistente”. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. I, ED. 

FORENSE, 18ª ED. PAG. 421) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial. Condeno o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 

77.577,34 (setenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC 

(IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da 

propositura da ação. Condeno ainda, o demandado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado 

do autor, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, observando o § 2º, do artigo 85 do CPC. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2005.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001262-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMARCIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001262-49.2018.8.11.0003 Ação Cautelar Inominada com 

pedido de Medida Liminar Incidental Autor: Neurismarcio Nogueira do 

Nascimento Réu: N C Imoveis Ltda Vistos etc. NEURISMARCIO NOGUEIRA 

DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INCIDENTAL 

contra N C IMOVEIS LTDA, também qualificada no processo, visando obter 

a tutela descrita na inicial. O autor pleiteia a revisão do contrato pactuado 

entre as partes, bem como que a ré se abstenha de cobrar o valor 

atualmente recebido referente à avença, objeto da lide. Compulsando os 

autos, vê-se que o próprio requerente informa a existência de outro 

processo (1005794-03.2017.8.11.0003) que também tramita perante este 

juízo, no qual o autor busca a revisão do mesmo contrato aqui discutido, 

bem como a repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido 

de tutela de urgência com o mesmo fim perseguido nesta demanda. 

Importante frisar, ainda, que naquela ação a antecipação de tutela foi 

negada, tendo o requerente interposto Agravo de Instrumento da 

mencionada decisão. Conforme consulta no site do TJMT, vê-se que o e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já julgou o recurso tendo sido mantida 

incólume a decisão objurgada (AI nº 1009603-10.2017.8.11.0000). Após a 

publicação do acórdão proferido pelo juízo ad quem, o qual se deu em 05 

de fevereiro de 2018, o requerente distribuiu a presente medida cautelar 

em 26 de fevereiro de 2018. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Da análise dos autos, vê-se que 

após ter frustrado o pedido de antecipação de tutela em processo já 

ajuizado (nº 1005794-03.2017.811.0003), o autor busca por via oblíqua 

ver satisfeita sua pretensão liminar, por intermédio do presente feito. 

Ademais, é clarividente que tanto naquele como nestes autos há o mesmo 

pedido, causa de pedir e também envolve as mesmas partes. Assim, 

visível a ocorrência da litispendência no presente caso, pois o autor 

pretende repetir a ação que se encontra em curso, motivo pelo qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Não há dúvida que havendo 

identidade de partes, de pedido, e de causa de pedir, há impedimento que 

se proceda nova revisão por meio da presente demanda, por se tratar de 

reprodução de ação anteriormente ajuizada. Ora, nos termos do que 

dispõe o artigo 337, § 1º, do CPC: "verifica-se a litispendência ou a coisa 

julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", bem como, 

segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal "uma ação é idêntica a outra 

quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido", ainda, conforme preceitua o § 3º "há litispendência quando se 

repete ação, que está em curso”, e, por fim, segundo o § 4º “há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado." Sobre litispendência, lição de Pontes Miranda: "Há 

litispendência quando está em curso ação cuja sentença teria de examinar 

e decidir quanto à mesma 'quaestiones facti' e às mesmas 'questiones 

iuris'. A reprodução há de ser com as mesmas partes, porém sem que se 

exija que o autor de uma seja o autor da outra, e que o réu seja o mesmo 

réu da outra. (...) A exceção de litispendência está ligada ao princípio de 

que não deve haver duas demandas sobre o mesmo objeto, entre as 

mesmas pessoas. Esse princípio, porque existe, dificulta que duas 

demandas ou mais se estabeleçam, com o risco final da contradição das 

sentenças: se não se operasse essa inibição de dupla relação jurídica 

processual, poderia haver duas sentenças igualmente válidas". (in 

"Comentários ao Código de Processo Civil", Tomo IV. Rio de Janeiro, 

Forense, 1974, p. 114) Logo, a litispendência ocorre quando se repete 

ação idêntica a outra que já se encontra em andamento, possuindo as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Em vista 

disso, a segunda demanda ajuizada, ou seja, a presente Ação Cautelar 

Inominada com pedido de Medida Liminar Incidental, não pode ter o seu 

regular processamento, sendo impositiva a decretação de sua extinção 

com base no inciso V, do art. 485, do CPC. Nesse sentido, já se 

manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –LITISPENDÊNCIA – TRÍPLICE IDENTIDADE 

RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 

301, § 2º, do Código de Processo Civil, para identificação da litispendência 

é necessário que exista a tríplice identidade entre as ações, ou seja, entre 

as partes, a causa de pedir e o pedido” (STJ – 3ª Turma – REsp 

1.220.351/ES – Rel. Min. MASSAMI UYEDA – DJe 18/11/11). (Ap 

77409/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – DPVAT - 

LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Ocorre a litispendência 

quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações 

são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente 

ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá 

prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito 

(CPC 267 V). (AI 50641/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

18/09/2015) Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a 

ocorrência da litispendência e, em consequência, julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Condeno o demandante ao 

pagamento das custas processuais, restando suspensa sua exigibilidade 

face ao benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro. Sem 

verba honorária vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de abril 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008175-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008175-81.2017.8.11.0003. Ação de Despejo c/c Cobrança 

e Pedido de Antecipação de Tutela Requerente: Benedito Ramos 

Requerido: Izidio Francisco Pereira Júnior Vistos etc. BENEDITO RAMOS, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA 

E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra IZIDIO FRANCISCO 

PEREIRA JÚNIOR, também qualificado nos autos. O autor aduz ter firmado 

com o requerido um contrato de locação do imóvel descrito no contrato do 

Num. 10340861. Que o valor do aluguel avençado pelas partes foi de R$ 

1.000,00 (hum mil reais). Sustenta que o requerido não pagou os aluguéis 

desde o mês de novembro de 2016. Pede a rescisão do contrato, com a 

desocupação do imóvel e a condenação do réu no pagamento dos 

alugueres e encargos em atraso (IPTU). Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Num. 10542642) e a caução prestada 

no Num. 10597046. Citado, o demandado não apresentou defesa (Num. 

11141929). O autor informou que o requerido não procedeu a 

desocupação voluntária do imóvel (Num. 11138384). Vieram-me os autos 
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conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a 

questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, 

I e II, do CPC. Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora 

citado, razão pela qual decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do 

Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da 

parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Na ação de despejo por 

falta de pagamento, o locatário poderá evitar a rescisão da locação 

requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do 

débito atualizado, independente de cálculo e mediante depósito judicial. A 

legislação do inquilinato adotou, ainda que de forma implícita, posição de 

que o locatário, questionando parte do débito, deverá depositar a parte 

incontroversa. É o que se infere dos incisos III e IV do art. 62 da Lei nº 

8.245/91, ao permitir ao locatário a complementação do depósito e, ao 

locador, o levantamento da quantia (incontroversa) depositada. Outrossim, 

observa-se dos autos que o demandado, embora ciente da alegação do 

atraso no pagamento de alugueres, não efetuou a purgação da mora, nem 

questionou o valor alegado. Nestas circunstâncias, os interesses do 

requerente merecem ser tutelados, porquanto desincumbiu, 

satisfatoriamente do ônus probatório, na medida que, consoantes 

documentos apresentados, evidenciou-se a relação locatícia. A prova da 

mora vem consubstanciada na alegação de que o requerido, desde o mês 

de novembro de 2016, não efetua o pagamento dos alugueres; alegação 

esta que, em nenhum momento, foi negada pelo réu, sendo elevada a 

condição de verdade processual, ex vi do disposto no artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Assim, em face da revelia, aliada à prova 

produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos fatos que 

ensejam o deferimento da pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Declaro rescindido o contrato 

de locação (Num. 10340861), razão pela qual DECRETO O DESPEJO do 

réu, ratifico os termos da liminar concedida. Expeça mandado de despejo 

para imediato cumprimento, com a consequente imissão na posse do 

imóvel pelo autor. Condeno o demandado ao pagamento dos alugueres em 

atraso, compreendidos no período novembro de 2016 até a data em que 

ocorrer a efetiva entrega do imóvel, bem como ao pagamento dos 

encargos contratuais em atraso (IPTU’s), sobre os quais incidirão juros 

não capitalizados, em percentual de 1% ao mês, e correção monetária 

pelo INPC, ambos incidentes na data em que se tornaram exigíveis. 

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da dívida, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º 

do CPC. Expeça alvará para levantamento da caução prestada no importe 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) e seus acréscimos em conta bancária a ser 

indicada pelo autor no prazo de 05 (cinco) dias. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 

de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito [1] Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora 

Juspodivm, 8ª edição, 2016.

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008053-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR LEAL BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDE ROSSI MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008053-68.2017.8.11.0003. Ação de Despejo c/c Cobrança 

de Aluguéis e Pedido de Antecipação de Tutela Requerente: Itamar Leal 

Barros Requerido: Frede Rossi Marques Vistos etc. ITAMAR LEAL 

BARROS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA contra FREDE ROSSI MARQUES, também qualificado nos 

autos, aduzindo ter firmado com o requerido um contrato de locação do 

imóvel descrito no contrato do Num. 10296267. Que o valor do aluguel 

avençado pelas partes foi de R$ 600,00 (seiscentos reais). Sustenta que 

o requerido não pagou os aluguéis desde o mês de julho de 2017. Pede a 

rescisão do contrato, com a desocupação do imóvel e a condenação do 

réu nos alugueres em atraso. Juntou documentos. O pedido de 

antecipação de tutela foi deferido (Num. 10355537) e a caução prestada 

no Num. 10437534. Citado, o demandado não apresentou defesa (Num. 

11559553). Após a intimação da liminar o requerido desocupou o imóvel, 

objeto da lide (Num. 10794635). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. 

Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora citado, razão 

pela qual decreto sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, 

formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos 

alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que 

decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Isso não 

implica, entretanto, no impedimento do Julgador examinar os fatos, 

podendo, inclusive, determinar a realização de provas. É que, em 

entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a revelia conduz a 

presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, destaca-se a lição de 

Daniel Amorim Assumpção Neves[1], verbis: “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados pelo autor, certamente o efeito mais importante da 

revelia, é meramente relativa, podendo ser afastada no caso concreto – 

em especial, mas não exclusivamente – nas hipóteses previstas 

expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar que a presunção de 

veracidade é relativa, é importante notar que o seu afastamento no caso 

concreto não permite ao juiz a conclusão de que a alegação de fato não é 

verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os fatos discutidos no caso 

concreto, o autor continua com o ônus de provar os fatos constitutivos de 

seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 dias para especificação 

de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa nova hipótese de 

afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só 
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pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova 

pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará 

antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. 

INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos efeitos da revelia, na medida 

em que o acórdão proferido na origem consignou que os fundamentos da 

decisão não estariam embasados em argumentos que deveriam ter sido 

levantados em sede de defesa, mas sim nos documentos juntados aos 

autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 669890 MS 

2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, 

julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, pois, o efeito material da 

revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre 

convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, 

inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a 

causa em seu desfavor. Na ação de despejo por falta de pagamento, o 

locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da 

contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, 

independente de cálculo e mediante depósito judicial. A legislação do 

inquilinato adotou, ainda que de forma implícita, posição de que o locatário, 

questionando parte do débito, deverá depositar a parte incontroversa. É o 

que se infere dos incisos III e IV do art. 62 da Lei nº 8.245/91, ao permitir 

ao locatário a complementação do depósito e, ao locador, o levantamento 

da quantia (incontroversa) depositada. Outrossim, observa-se dos autos 

que o demandado, embora ciente da alegação do atraso no pagamento de 

alugueres, não efetuou a purgação da mora, nem questionou o valor 

alegado. Nestas circunstâncias, os interesses do requerente merecem ser 

tutelados, porquanto desincumbiu, satisfatoriamente do ônus probatório, 

na medida que, consoantes documentos apresentados, evidenciou-se a 

relação locatícia. A prova da mora vem consubstanciada na alegação de 

que o requerido, desde o mês de julho de 2017, não efetua o pagamento 

dos alugueres; alegação esta que, em nenhum momento, foi negada pelo 

réu, sendo elevada a condição de verdade processual, ex vi do disposto 

no artigo 344 do Código de Processo Civil. Assim, em face da revelia, 

aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a veracidade dos 

fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Decreto o despejo do 

réu e ratifico os termos da antecipação de tutela concedida. Condeno o 

demandado ao pagamento dos alugueres em atraso, compreendidos no 

período julho/2017 até a data efetiva da entrega do imóvel (10.11.2017 - 

Num. 10794635), sobre os quais incidirão juros não capitalizados, em 

percentual de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos 

incidentes na data em que se tornaram exigíveis. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, observando 

o que estabelece o artigo 85, § 2º do CPC. Defiro o levantamento da 

caução prestada no importe de R$ 1.800,00 (hum mil, oitocentos reais) e 

seus acréscimos em conta bancária a ser indicada pelo autor no prazo de 

05 (cinco) dias. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Manual de Direito 

Processual Civil, Volume único, Editora Juspodivm, 8ª edição, 2016.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

FERTINAGRO BIOTECH S.L. (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

LUCIANA GODOI LORENTI OAB - SP248538 (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 100.651.045,34; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[Recuperação extrajudicial]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA 

LTDA Parte Ré: RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, 

FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO DO BRASIL S.A Vistos e 

examinados. DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA (Id. 11548878 e 11891996): 

Requereu a recuperanda que, antes que fosse publicado o edital com o 

plano de recuperação judicial e a lista de credores, ocorresse a intimação 

do administrador judicial para esclarecer como elaborou a sua lista, sob a 

alegação de que o mesmo não manuseou os livros contábeis e 

documentos fiscais e comerciais da empresa; e que fosse apresentada 

uma nova lista de credores pelo mesmo. Posteriormente apresentou nova 

petição, pugnando pela suspensão dos efeitos da publicação do edital de 

recebimento do plano de recuperação judicial e da lista de credores 

(suspensão dos prazos para apresentação das impugnações à lista de 

credores e objeções ao plano), até que seja deliberado acerca da validade 

da lista de credores que o administrador judicial apresentou. Intimado, o 

administrador judicial manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos da 

recuperanda, afirmando, em síntese, que elaborou a sua lista de credores 

com a observação de todas as determinações constantes da Lei 

11.101/2005; que eventual discordância acerca dos créditos lançados na 

sua lista devem ser decididos via impugnação; e que a decisão que 

determinou a publicação da lista de credores já transitou em julgado, sem a 

interposição de qualquer recurso pela recuperanda (Id. 11973510). O 

Ministério Público afirmou que não houve falha do administrador judicial ao 

elaborar a lista de credores e que não há prejuízos na lista elaborada, 

opinando pelo indeferimento dos pedidos formulados pela recuperanda 

nas petições de Ids. 11548878 e 11891996 (Id. 12382893). DECIDO. Pois 

bem. Como esclareceu o administrador judicial, e também ressaltou o 

Douto representante do Ministério Público, não se visualiza dos autos 

qualquer falha do administrador judicial na formação da lista de credores, 

inexistindo razões para a sua reelaboração. Ademais, novamente é 

importante consignar que vê-se do feito que a lista de credores foi 

elaborada pelo administrador judicial com observância das disposições 

legais que lhe são inerentes; que a recuperanda não se voltou 

tempestivamente contra a decisão judicial que ordenou a publicação da 
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lista de credores em edital; e que as impugnações à lista devem ser feitas 

por via própria, procedimento que inclusive a recuperanda já adotou. 

Deste modo, não existem razões para o acolhimento dos pedidos 

formulados nas petições de Ids. 11548878 e 11891996, motivo pelo qual 

INDEFIRO os requerimentos da recuperanda, sendo que a matéria poderá 

ser analisada através das impugnações apresentadas. DA PETIÇÃO DA 

RECUPERANDA (Id. 12045988): Alegou a recuperanda, em breve resumo, 

que a credora Caixa Econômica Federal efetuou indevido bloqueio de 

valores em sua conta bancária, com vistas à satisfação de crédito que 

está incluído no processo de recuperação judicial; e que referida quantia é 

essencial para a continuidade do desenvolvimento de suas atividades. 

Aduziu, ainda, que também é primordial para a manutenção de suas 

atividades empresariais a baixa das averbações premonitórias lançadas 

nas matrículas de imóveis de sua propriedade, dado que tais bens são 

operacionais e ditas averbações estão impedindo a abertura de linhas de 

créditos com empresas parceiras. Asseverou, por fim, a necessidade da 

troca de alguns veículos de sua frota, visto que são antigos e apresentam 

alto custo de manutenção. Requereu, assim, a intimação da credora Caixa 

Econômica para que proceda à devolução dos valores indevidamente 

retirados das contas bancárias da recuperanda (R$2.579.197,30); a baixa 

das averbações premonitórias existentes nas matrículas de seus imóveis 

que são bens operacionais, oriundas de execuções do credor Banco 

Santander; e a autorização judicial para a venda dos veículos elencados 

no item 4 da petição. Instado a se manifestar, o administrador judicial foi 

favorável ao pedido de intimação da credora Caixa Econômica Federal 

para proceder com a devolução de todos os valores retidos nas contas 

bancárias da recuperanda após o deferimento do processamento da 

recuperação judicial; foi também favorável ao pedido de autorização 

judicial para a venda de veículos da sua frota, comprovando a aquisição 

de novos bens; e pugnou pela intimação da recuperanda a complementar 

o pedido de baixa das averbações premonitórias com novos documentos 

(Id. 12257368). O Ministério Público manifestou pelo acolhimento do pedido 

formulado pela recuperanda, para a intimação da credora Caixa 

Econômica a efetuar a devolução dos valores que bloqueou nas contas 

bancárias da empresa; pela autorização de venda dos veículos antigos e 

renovação da frota da recuperanda; e por nova vista para se manifestar 

sobre o pedido de baixa das averbações premonitórias, após a juntada de 

novos documentos pela recuperanda e a manifestação do administrador 

judicial (Id. 12382893). O administrador judicial novamente se manifestou 

nos autos (Id. 12532923), concordando com a baixa das averbações 

premonitórias decorrentes das execuções ajuizadas pelos credores 

Banco Santander em outubro/2017, mantendo-se as demais averbações. 

DECIDO. Da análise dos autos a conclusão a que se pode chegar é a de 

que os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas 

bancárias das recuperandas para a amortização de seus créditos e 

encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente 

ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos à 

recuperação judicial. Isto posto, devem ser considerados ilegais os 

descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação 

judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos (art. 49, da Lei nº 11.101/05), e o montante indevidamente retido 

deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque 

necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de 

renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, 

por não se enquadrarem no art. 49, § 3º devem ser classificados como 

quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente 

retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial 

mantida. Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. 

PEREIRA CALÇAS). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL Liberação de valores 

indevidamente retidos em conta vinculada Montante indevidamente retido, 

porque o crédito do agravado deve se sujeitar à recuperação judicial 

Anterior agravo de instrumento que considerou não se enquadrar a 

hipótese na norma do § 3º, do art. 49 da Lei 11.101/05, diante da ausência 

de registro no domicílio da devedora Montante depositado em conta” 

(TJ-SP - AI: 00979237520138260000 SP 0097923-75.2013.8.26.0000, 

Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/12/2013, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2013). Assim 

também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NO BOJO DE DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE 

MULTA DIÁRIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER - REDUÇÃO DO VALOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS AGRAVADOS. 1. Alegada ausência de 

prequestionamento. Inocorrência. "O STJ admite o prequestionamento 

implícito nas hipótese em que os pontos debatidos no Recurso Especial 

foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos 

de lei que fundamentam a decisão." REsp 1345910/MG, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/10/2012. 2. É lícito ao 

magistrado, conforme autorizado pelo § 6º do artigo 461 do CPC, a 

requerimento da parte ou de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da 

multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Correta a 

redução da multa diária (astreintes), fixada na instância ordinária em R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), para a "abstenção de bloqueio, retirada, 

débito ou qualquer outra medida que implique retenção de valores das 

contas bancárias de titularidade das recuperandas". Valor 

desproporcional e que não se coaduna com o quantum total da obrigação 

principal de aproximadamente R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). 3. 

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Ag 1236579/MT, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 

14/05/2015). O mesmo entendimento é adotado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS CONTAS CORRENTES DAS EMPRESAS 

RECUPERANDAS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR 

DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – 

ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTOS (DÉBITOS/ENCARGOS) DEVIDOS EM 

RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE CRÉDITOS PELA 

RECUPERANDAS – DESCABIMENTO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE 

CONTRATOS PACTUADOS ANTES DO PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – SUBMISSÃO DOS 

CONTRATOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA 

PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA 

DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 273, §3º E 

ARTIGO 461, §§3º E 4º, DO CPC – REDUÇÃO DO QUANTUM – 

ACOLHIMENTO – VALOR DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE 

LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A 

EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO DE PRAZO 

RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O descumprimento da regra do artigo 526 do 

CPC deve ser comprovado por meio de certidão específica, ou por outro 

documento passível de comprovação e eficaz a atestar a negativa da 

exigência. Ausente tal prova, imperiosa a cognição do recurso. Se mesmo 

de ciente de que seus créditos foram constituídos antes do protocolo e do 

deferimento do Pedido de Recuperação Judic ia l  das 

agravadas/recuperandas, não nega o agravante que procedeu a retenção 

dos valores das suas contas correntes com o objetivo de receber seus 

créditos (encargos), correta a decisão que determinou a restituição dos 

valores às agravadas. O magistrado pode fixar multa diária para o caso de 

descumprimento de ordem judicial que determina a liberação de retenção 

de valores em conta bancária. Há que ser reduzido o valor da multa diária 

quando, sopesado o direito tutelado, tal importe se revelar desproporcional 

ao valor da obrigação. Consoante o § 6º do artigo 461, do CPC, deve ser 

imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo 

juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de 

evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o 

enriquecimento sem causa.”(AI 52717/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado 

no DJE 14/12/2015). Dado o caso concreto, é inegável que a constrição de 

dinheiro em conta-corrente irá comprometer toda a atividade econômica da 

recuperanda (inclusive o pagamento da sua folha de salários), o que 

afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a 

ser observada nos processos de recuperação judicial. Impõe-se, pois, a 

determinação de liberação dos valores retidos pela credora Caixa 

Econômica Federal. Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo 

em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos 

cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando 

para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, 

arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa 

diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima 

transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para 

compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional. No que 
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tange ao pedido de autorização judicial para a venda de veículos antigos 

da frota da recuperanda e aquisição de carros novos, também merece 

acolhimento o pleito formulado, principalmente em razão do intento de 

serem evitar gastos demasiados e desnecessários. Isto posto, 

considerando a manifestação favorável do administrador judicial (que bem 

conhece a realidade da empresa recuperanda, posto que rotineiramente 

visita a mesma e acompanha o desenvolvimento de suas atividades 

empresariais) e o parecer do Ministério Público, AUTORIZO a venda judicial 

de veículos de propriedade da recuperanda, PARA A AQUISIÇÃO de 

novos carros, devendo a mesma prestar contas das compras e vendas 

nos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão dos 

negócios. Quanto ao pedido de baixa das averbações premonitórias, 

determino o retorno dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo 

legal, possa se manifestar sobre o pedido formulado, considerando o novo 

parecer do administrador judicial que aportou ao feito no Id. 12532923. 

Com a juntada da manifestação do Douto Promotor de Justiça, tornem 

conclusos para a deliberação. DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA (Id. 

12492801): Solicitou a recuperanda a prorrogação do prazo de blindagem, 

até a homologação do plano de recuperação judicial pelos credores, sob a 

alegação de que referido prazo se findou antes da realização da 

assembleia geral de credores e a sua extensão é necessária para a 

proteção de bens essenciais para a atividade empresarial que se busca 

preservar com o processo de recuperação. DECIDO. O pedido de 

prorrogação do prazo de blindagem comporta imediato deferimento, haja 

vista que, conforme nota-se do relatório do processo recuperatório, a 

recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões 

da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do 

feito. É cediço que a Lei nº 11.101/2005 é forte em assentar que o 

interregno de 180 dias não poderá ser prorrogado. Vejamos, in verbis: 

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. (...) § 4º. Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”. 

Porém, há que se registrar que tanto a doutrina como a jurisprudência tem 

mitigado o rigor desse prazo, em homenagem aos princípios basilares de 

preservação da empresa. Nesse sentido, o entendimento do STJ: 

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO BEM, NA JUSTIÇA 

TRABALHISTA, DEPOIS DE DEFERIDO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESFAZIMENTODO ATO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO UNIVERSAL. (...) 2- De acordo com o entendimento deste Tribunal 

Superior, admite-se a prorrogação do prazo suspensivo das ações e 

execuções ajuizadas em face da sociedade em crise 

econômico-financeira, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei n. 11.101/2005. 

(...).” (STJ – Segunda Seção – CC 111614/DF – Relatora: Exma. Ministra 

Nancy Andrighi– Julgado em 12/06/2013). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS 

E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO 

DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM 

DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias 

para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa 

em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser 

prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a 

sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos 

impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, 

contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que 

apresentou. 2 - ... . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO”. (STJ – Segunda Seção – AgRg no CC 111614/DF – 

Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi– Julgado em 10/11/2010). O 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha pela mesma 

vereda: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – ATRASO NA 

REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MOTIVOS 

INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado pelo 

Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito Comercial do CJF (Conselho da 

Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO 

DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – 

MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO 

DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – 

RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E 

APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja 

prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, 

inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação 

desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à 

recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. 

Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de 

blindagem”. (AI 87153/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado 

no DJE 26/08/2015). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6º, §4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – 

SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – 

ATRASO NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – 

MOTIVOS INERENTES À PRÓPRIA ESTRUTURA DO JUDICIÁRIO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento 

consolidado pelo Enunciado nº 42, da 1ª Jornada de Direito Comercial do 

CJF (Conselho da Justiça Federal) e os julgados do STJ, “o prazo de 

suspensão previsto no art. 6º, § 4º da Lei n°. 11.101/2005 pode 

excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder 

ser imputado ao devedor.” (...)”. (AI 116192/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO - 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO 

ALÉM DOS 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA GERAL DOS 

CREDORES – REALIZAÇÃO – NECESSIDADE - PRETENSÃO RECURSAL 

EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - DECISÃO DO 

RELATOR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Embora 

realmente haja a vedação da prorrogação do prazo de blindagem, o rigor 

do referido dispositivo de lei deve ser mitigado quando plausível a 

necessidade de prorrogação do prazo, além dos 180 (cento e oitenta) dias 

iniciais, conforme demonstrado, na espécie. (...)”. (AgR 138240/2014, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014). “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERE A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 6º, § 4º, 

DA LEI Nº. 11.101/2005 - POSSIBILIDADE - PROJETO LEI SENADO - PLS 

Nº. 248 - ANÁLISE CASO A CASO – COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO - PENHORA E MULTA - MATÉRIA SUB JUDICE EM OUTRO 

RECURSO - DESCABIMENTO DE ANÁLISE - RECURSO DESPROVIDO. 

Mostra-se razoável a prorrogação dos efeitos decorrentes da blindagem 

definida no art.6º, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, se, após análise do Juízo, 

verificar-se a complexidade do processo, bem como que a recuperanda 

está se reerguendo, que os administradores estão envolvidos com a 

recuperação e que o administrador judicial está desempenhando seu papel 

de forma clara, fazendo com que tudo caminhe a bom termo, muito mais 

ainda se não há indícios de que a recuperanda tenha concorrido para o 

retardamento do feito. Inclusive, já se encontra em trâmite no Senado 

Federal, projeto - PLS nº. 248 - visando alteração do art. 6o, §4°, da Lei 

11.101/2005, a fim de possibilitar a prorrogação da blindagem devido à 

exiguidade de prazo, com a finalidade de evitar danos à própria 

recuperanda, cuja proteção é a manutenção ou tentativa de soerguimento 

da empresa em recuperação, com todas as consequências sociais e 

econômicas daí decorrentes, como por exemplo: a preservação de 

empregos, o giro comercial da recuperanda e a geração de renda e de 

tributos”. (...)”. (AI 60808/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2014, Publicado no DJE 

03/12/2014). Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de 

recuperação judicial e a ausência de culpa da recuperanda no 

retardamento do feito; considerando que, conforme relatou o administrador 

judicial, a empresa está dando continuidade às suas atividades 

empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a 

recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está 

desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 303 de 417



que tudo caminhe a contento, entendo que o pedido de prorrogação do 

prazo de blindagem comporta deferimento. Consigno que, no presente 

caso, revela-se desnecessária a prévia oitiva do administrador judicial e 

do Ministério Público acerca do pedido formulado, primeiro porque o 

deferimento da prorrogação do prazo de blindagem é entendimento 

rotineiramente adotado por este magistrado nos demais processos que 

tramitam nesta vara; e depois porque o tema já foi inclusive enfrentado 

pela Instância Superior nestes autos, na medida em que constou da 

ementa do RAI nº 1011021-80.2017 (Id. 12536882) que a prorrogação do 

prazo de blindagem é admitida em prol de princípios basilares atinentes à 

recuperação judicial, como princípio da preservação da empresa. Assim, 

acolho parcialmente o pedido formulado e PRORROGO O PRAZO DE 

BLINDAGEM da recuperanda até a VOTAÇÃO do plano de recuperação 

judicial pela Assembleia Geral de Credores. DA PETIÇÃO DA 

RECUPERANDA (Ids. 12533790 e 12564129): Narrou a recuperanda que o 

credor Banco Santander move contra si duas ações de execuções que 

tramitam na comarca de São Paulo/SP; que em uma dessas ações foram 

bloqueados R$1.322.354,53 nas contas bancárias da recuperanda; que 

referidos valores são essenciais para a continuidade do desenvolvimento 

das atividades da recuperanda; e que já foi instaurado conflito de 

competência (CC157.477/MT) e o STJ deferiu liminar atribuindo ao juízo da 

recuperação judicial a competência para adotar as medidas que entender 

cabíveis quanto aos valores constritos. Requereu, assim, a liberação dos 

valores bloqueados. Posteriormente apresentou nova petição, enfatizando 

a necessidade da imediata liberação dos valores bloqueados para a 

manutenção das atividades empresariais da recuperanda, e postulando 

para que a medida seja deferida em caráter de urgência (sem a prévia 

oitiva do administrador judicial e do Ministério Público). Considerando que o 

administrador judicial é quem rotineiramente acompanha o desenvolvimento 

de todas as atividades empresariais da recuperanda, é este auxiliar do 

juízo o profissional que detém a capacidade de contribuir para a tomada 

das decisões do processo de recuperação judicial, pois também é quem 

conhece a fundo as relações comerciais e contratuais da recuperanda e 

seus credores, sendo de sua importância que, antes de se deliberar 

acerca da liberação (ou não) de vultosa quantia, ocorra a oitiva do 

administrador judicial, para o melhor acerto da decisão a ser tomada. De 

igual forma mostra-se a relevância da oitiva do Douto representante do 

Ministério Público, haja vista a presença de interesses coletivos e públicos 

no feito, que merecem a máxima preservação possível. Deste modo, 

determino a intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca dos requerimentos formulados pela 

recuperanda. Na sequência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo legal, também possa exarar o seu parecer. DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES: Considerando a apresentação de 

objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, 

com fulcro no disposto no artigo 56 da Lei 11.101/2005, CONVOCO A 

REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. Intime-se o 

administrador judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique as 

datas, horários e local para a realização do conclave. Após, expeça-se o 

competente edital, observando cuidadosamente todas as disposições 

constantes da Lei 11.101/2005, no que tange à realização do ato. 

OUTRAS DETERMINAÇÕES: Cumpridas todas as determinações 

constantes da presente decisão, deverá a secretaria proceder, ainda, 

com o desentranhamento da petição de impugnação de crédito juntada no 

Id. 12302472, bem como de eventuais outras impugnações/habilitações 

que tenham sido protocoladas neste processo de recuperação judicial e 

os documentos que a acompanham, haja vista o disposto no artigo 13, §

único, da Lei 11.101/2005. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 435082 Nr: 3748-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L J S COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E 

MOTORES LTDA ME, LUCIENE GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de arresto e providenciar o registro junto ao RGI de Rondonópolis- MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720085 Nr: 1134-22.2013.811.0003

 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): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, LIA TEREZINHA LANGE, RITA DE CASSIA FERRER DOS 

REIS LANGE, OLAVO BILAC DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 (...). Na mesma vertente o STJ:“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 406089 Nr: 1808-73.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ GUSMAO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL AMORIM PEREIRA - 

OAB:, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ROSITO - 

OAB:44.307/RS, George Lippert Neto - OAB:31.135/RS, MARCIA 

MALLMANN LIPPERT - OAB:35.570/RS, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 Vistos e examinados.

Aguarde-se pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento 

interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432057 Nr: 721-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA 

NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 
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- OAB:17224/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TOMCZYK - 

OAB:10.073/MT, ROGERIO R. GUILHERME - OAB:MT/6763

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido (fls. 155), com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo de execução.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713267 Nr: 8376-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA, CARLOS ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - OAB:18456/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:3703/TO

 Vistos e examinados.

 Face o teor do artigo 9º do CPC, que dispõe que “não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, determino a 

intimação da parte contrária para que, querendo, manifeste-se sobre o 

teor da petição de fls. 280/281 e documentos que acompanham, no prazo 

legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742735 Nr: 3719-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MONICA DE OLIVEIRA ME, AGDA 

MONICA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744875 Nr: 4877-06.2014.811.0003

 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: EMILIA DE ASSIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, FAI FINANCEIRA 

AMERICANAS ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos e Examinados.

 Face o teor do artigo 9º do CPC, que dispõe que “não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, determino a 

intimação da parte contrária para que, querendo, manifeste-se sobre o 

teor da petição de fls. 167/169 e documentos que acompanham, no prazo 

legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 333373 Nr: 3203-42.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAÍDES CABRAL 

NETTO - OAB:7859-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Defiro o pedido de reaproveitamento do ato de avaliação, ante a inércia da 

parte executada, conforme certidão de fls. 310.

 O bem penhorado às fls. 309 foi avaliado às fls. 319/322.

 Assim, HOMOLOGO A AVALIAÇÃO de fls. 319/322, realizada pelo Sr. 

Oficial de Justiça e, com fulcro no disposto no artigo 875 do CPC, 

determino que se iniciem os atos de expropriação do bem.

 Nos termos dos artigos 879 inciso II e 881 do CPC, a alienação do bem 

penhorado deverá ser feita em leilão judicial eletrônico.

 Com fulcro no artigo 883 do CPC, nomeio leiloeiro público o Dr. Sílvio Luiz 

Silva de Moura Leite, devidamente credenciado no órgão judicial, que 

deverá cumprir todas as incumbências que lhe são impostas pelo artigo 

884.

 Fixo a comissão de corretagem do leiloeiro no valor correspondente a 5% 

do preço da venda.

Observe-se, o leiloeiro, eventuais disposições complementares editadas 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do procedimento da 

alienação prevista no artigo 897 (§3º), bem como as garantias 

processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do 

Conselho Nacional de Justiça (art. 882, §1º).

 Atente-se, o leiloeiro, para os requisitos do edital, nos exatos termos do 

artigo 886 do Código de Processo Civil.

 A Sra. Gestora deverá cientificar da alienação judicial, com pelo menos 

cinco dias de antecedência, todos aqueles mencionados nos incisos do 

artigo 889 do CPC, atentando-se também para o disposto no parágrafo 

único de referido dispositivo legal.

 Nos termos do disposto no artigo 899, determino que o leiloeiro suspenda 

a arrematação logo que o produto da alienação for suficiente para o 

pagamento dos credores e para a satisfação das despesas da execução.

Intime-se desta decisão a exequente, o executado e o leiloeiro nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718305 Nr: 13764-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME, 

MARIA DAS GRAÇAS VASCONCELOS AURELIANO, FABRICE LOPES DOS 

ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22819, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

NATHALIA KOWALSKI FONTANA - OAB:OAB/PR 44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, PLINIO ROBERTO DA SILVA - OAB:OAB/PR 

8.360

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido de citação, observando-se o endereço indicado (fls. 134).

 Face o teor do artigo 9º do CPC, que dispõe que “não se proferirá decisão 

contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, determino a 

intimação da parte exequente para que, querendo, manifeste-se sobre o 
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teor da petição de fls. 140/143, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 388811 Nr: 2512-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCENIS NIURA REESE HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:479-A, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:3703/TO, ROBSON HOMEM MOREIRA DE CARVALHO - 

OAB:10468/MT

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 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.: 788334 Nr: 9571-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENNER SEBASTIAO GONÇALVES, SOLANGE 

RODRIGUES GONÇALVES, ELIDA BOFF LICERAS GONCALVES, RUY 

ALVES GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROBERTO ANTONIO MIRANDA, 

RUTH MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRANCISCA DE 

FREITAS - OAB:20673/O

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar os 

mandados de cancelamento e averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423350 Nr: 5534-21.2009.811.0003

 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: JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO, KESIA DA SILVA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARIAS IMOBILIARIA LTDA, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS, WALDIRENE ALVES PEREIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal retirar os 

mandados de cancelamento e averbação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760551 Nr: 13649-55.2014.811.0003

 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: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 INTIMAÇÃO do patrono do embargante para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo 

embargado às fls.249/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717865 Nr: 13308-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DREYER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO SCARATI, JOEL RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 Intimação da exequente, para no prazo legal, manifestar sobre o decurso 

do prazo de fl.175, sem manifestação dos requeridos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816358 Nr: 1706-70.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADUAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE GASPAROTTO - ME, EDSON 

JOSE GASPAROTTO, NOELI MAROSTICA GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono dos embargados, para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo 

embargante às fls.112/113.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785416 Nr: 8381-83.2015.811.0003

 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: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MOREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELA, , para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com carga 

desde o dia 30/10/2017, SOB PENA de busca e apreensão, perda do 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427806 Nr: 9978-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:53.588/RJ, EDUARDO CHALFIN - OAB:OAB/MT 20.332-A

 INTIMAÇÃO do patrono do embargado para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo 

embargante às fls.1307/1308.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 339753 Nr: 7982-40.2004.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANTONIO 

MARTELLO JUNIOR, LEONARDO SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 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.: 316962 Nr: 5904-10.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO E AGUIAR LTDA, ANTERO DE ASSIS 

AGUIAR, ANA MARIA DE MELO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380

 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.: 388177 Nr: 1846-22.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA JAGUARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 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.: 727705 Nr: 8563-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Mônica Cristina Felizardo Vasconcellos - 

OAB:13.237-B

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

6ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 889970 Nr: 1697-40.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMAR, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1697-40.2018.811.0003

 ESPÉCIE: Autorização judicial>JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: LETICIA MARIA ARAUJO RAMIREZ e GRACIELE ARAUJO 

DOS SANTOS

PARTE RÉ: RUFO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ

CITANDO(A, S): RUFO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2018

 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A menor é filha de Graciele Araujo dos santos e 

Rufo Antonio Gutierrez Ramirez de nacionalidade mexicana, os quais 

mantiveram relacionamento amoroso ao qual se deu nascimento da menor, 

ocorre que a genitora pretende viajar para Espanha, necessitando de 

autorização judicial para emissão de seu passaporte, bem como para 

viagem, sendo que seu genitor, RUFO ANTÔNIO GUTIERREZ RAMIREZ, 

está em lugar incerto e não sabido desde que registrou a criança.

DESPACHO: Visto.LETÍCIA MARIA ARAUJO RAMIREZ, representada por 

sua genitora, GRACIELE ARAUJO DOS SANTOS, ambas qualificadas nos 

autos, propôs a presente AÇÃO DE SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO, 

requerendo em suma, autorização judicial para emissão de seu 

passaporte, bem como para realizar uma viagem internacional (Espanha), 

sendo que seu genitor, RUFO ANTÔNIO GUTIERREZ RAMIREZ, está em 

lugar incerto e não sabido (fls. 04/05).Com a inicial, veio os documentos 

pertinentes (fls. 06/13). É o que importa relatar. Decido.Inicialmente, 

presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça ao requerente, com as isenções previstas no art. 98, do CPC e na 

forma disciplinada pelo art. 468, da CNGC-CGJ/MT 2016.Compulsando os 

autos, constata-se que a genitora exerce a guarda da requerente 

unilateralmente, assim, entendo que a autorização para emissão de 

documento pessoal não ocasionará nenhum prejuízo à criança.Sob este 

raciocínio e visando o melhor interesse da criança, AUTORIZO a Sra. 

LETÍCIA MARIA ARAUJO RAMIREZ, antecipar tão somente, a EMISSÃO DO 

PASSAPORTE em nome de sua filha, LETÍCIA MARIA ARAUJO RAMIREZ, 

junto à Polícia Federal, podendo para tanto, praticar os atos necessários e 

indispensáveis à expedição do referido documento de identificação.No 

que se refere à autorização para viagem internacional da requerente, 

estando em lugar incerto e não sabido, CITE-SE o genitor VIA EDITAL, para 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.Com ou sem a 

resposta, certifique-se e vistas ao Ministério Público.Após, voltem-me os 

autos conclusos.Às providências.

Eu, Mônica Cristina Neves, Técnica Judiciária digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Maria das Graças Gomes da Costa

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

2871-55.2016.811.0003 - ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->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: R. 

F. de S. - PARTE RÉ: N. S. de S - CITANDO(A, S): Requerido(a): N. S. de S. 

data de nascimento: 25/12/1984, brasileiro(a), natural de Nova brasilandia 

- rolim de moura-RO, casado(a), Endereço: Rua: Padre João Bosco 

Burnier, Nº 1030, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT - DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2016 - VALOR DA CAUSA: R$ 788,00 - 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A autora contraiu matrimônio com o requerido em 08/12/2012, sob 

o regime da comunhão parcial de bens e está separada de fato há mais de 

06 meses. Desta união adveio o nascimento de uma filha, que ficará sob a 

guarda da genitora. Não houve aquisição de bens e dívidas. A autora 

requer o divórcio. DESPACHO: Vistos etc. 1. Defiro o pleito de fl. 42, 

anverso e verso, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do 

edital, sem manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no 

art. 72, II, do Código de Ritos nomeio, desde já, como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da parte requerida, devendo ser intimado para requerer o que 

de direito. 3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. 

Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. - Eu, G. E. S. 

M., digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROMERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES BONIFACIO PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000364-07.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida para manifestar nos autos sobre proposta ID. 10241965, em 

cinco dias. Rondonópolis/MT6 de novembro de 2017 LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 735267 Nr: 14881-39.2013.811.0003

 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: ALT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Às fls. 54/57, formulou novamente a parte autora um pedido em caráter 

de urgência, dessa vez alegando que a genitora do menor teria voltado do 

exterior e o procurado com intuito de visitá-lo, no entanto, na ocasião 

solicitou ao genitor a permissão para que ficasse com a criança por um 

período e ele permitiu, porém, após solicitar a devolução da criança a 

requerida negou o pedido. 4. Da análise acurada dos autos, determino que 

a equipe multidisciplinar forense imediatamente proceda, in loco, ao estudo 

psicossocial das condições do menor no endereço da parte requerida, eis 

que, conforme noticiado pelo autor, a criança com ela reside. 5. Com a 

juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público. 6. Haja vista a necessidade de produção de 

prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, redesigno o dia 

17.07.2018, às 14h40min, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 7. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados, bem como o representante do Parquet. 8. 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 art. 385, §2º, do Código de Ritos. 9. Ainda, saliento 

que compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, com 

pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação do 

juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC). 10. No mais, quanto à tutela de 

urgência anelada na exordial e nas fls. 54/57, postergo a sua análise à 

realização do estudo social e da audiência de instrução, ocasião em que o 

juízo estará munido de mais elementos para deliberar a respeito. 11. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760822 Nr: 13830-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORT, JFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 10.441,27 (Dez mil, 

quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

528). DECISÃO: “1. Defiro o pleito de fls. 49/50, anverso e verso, devendo 

a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, 

do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação 

da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de 

Ritos nomeio, desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado 

pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.” Eu, M.B.V., digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804429 Nr: 16097-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 9.063,28, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

528). DECISÃO: “1. Defiro o pleito de fls. 48/49, anverso e verso, devendo 

a parte requerida ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, II, 

do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital, sem manifestação 

da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, II, do Código de 

Ritos nomeio, desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado 

pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito. 3. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público. 4. Empós, conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito.”
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739821 Nr: 1862-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1862-29.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ressai da análise minuciosa dos autos que, não obstante o pleito 

formulado pela executada às fls. 91/92, a arrematação por hasta pública 

observou todos os preceitos e requisitos legais, não havendo se falar em 

sua anulação.

2. Ademais, o valor atribuído ao bem pelo avaliador judicial não foi 

impugnado pela parte requerida no momento oportuno, não podendo ser 

feito agora, ante a preclusão, após a arrematação regular do bem, razão 

pela qual indefiro o pleito da executada.

3. Assim, determino o regular prosseguimento do feito nos termos do 

despacho de fl. 89, resguardando o percentual de 5% (cinco por cento) 

ao leiloeiro, conforme consta na decisão de fls. 78/79, anverso e verso, 

valor que lhe deverá ser transferido pela secretaria judicial.

4. Após, intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004814-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DA MATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKSON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004814-90.2016.811.0003 Vistos etc. 1. LUCINEIDE ALVES 

DA MATA (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores referentes a cotas 

consorciais junto à administradora de Consórcio Nacional Honda, pois o 

consorciado Maykson Alves Pereira, seu filho, faleceu. 2. Aduz a parte 

requerente que o de cujus era consorciado junto ao Consórcio Nacional 

Honda, não tendo deixado bens a inventariar, sendo que para receber os 

valores existentes em favor do falecido mister se faz a expedição do 

alvará ora postulado. 3. A inicial, de ID: 4144652, foi instruída com os 

documentos de IDs: 4144680, 4144641, 4144644, 4144736 e 4144693. 4. 

O representante do Ministério Público manifestou-se no ID: 9175202. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, a parte autora é genitora do falecido, bem como que há um crédito em 

favor deste, conforme documentos oriundos da empresa administradora 

do consórcio (ID: 8789876), não havendo outros herdeiros. 7. Quanto à 

possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a propositura do 

inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 8. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 9. Pelo exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte autora (qualificada nos autos), 

autorizando-a a proceder com o necessário para o 

levantamento/recebimento de todo o valor referente à cota consorcial de 

titularidade do de cujus Maykson Alves Pereira, na forma de pecúnia. 10. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste 

decisum. 11. Sem condenação em custas processuais e sem condenação 

em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 12. 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, 05 de 

abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1004985-47.2016.8.11.0003 - TUTELA E CURATELA. Parte 

Autora: A. M. P. do R. Parte Requerida: LIONICIO ALVES DE SOUZA. O 

Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que A. M. P. do R. move 

contra LIONICIO ALVES DE SOUZA, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte: "...12. Ante o exposto e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 

487, I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de LIONICIO 

ALVES DE SOUSA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, A. M. P. DO R. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 

755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

22 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS -Juiz de Direito. Eu, G. 

E. S. M, Técnica Judiciária, digitei.

AUTOS Nº 1004978-55.2016.8.11.0003 - TUTELA E CURATELA. Parte 

Autora: A. M. P. do R. Parte Requerida: FABIO NUNES LIMA. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que A. M. P. do R. move 

contra FABIO NUNES LIMA, sendo decretada a interdição deste conforme 

se vê da sentença seguinte: "... 12. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do 

Codex Processual Civil, para decretar a interdição de FÁBIO NUNES DE 

LIMA (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer 
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pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, 

do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do 

Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte 

requerente, A. M. P. DO R. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito" - . 

Eu, G. E. S. M, Técnica Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1002243-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

RHALFFE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPITACIO FELICIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002243-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante, a requerente MARIA BEZERRA DA 

SILVA, facultando-a firmar termo de compromisso para os fins legais. 

Doravante, intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar a seguinte documentação: a) certidão de nascimento do 

herdeiro Rhalffe; b) certidão negativa de débito estadual (expedida pela 

PGE) e federal em nome do falecido; c) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

inventariado, bem como do comprovante de recolhimento do tributo; d) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à propositura da presente 

ação. Em seguida, renove-se a conclusão para sentença. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 05 de abril de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003995-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES HELENA OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SILVERIO CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003995-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por M. H. 

O., em desfavor de V. S. C., ambas devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a autora que a interditanda é sua filha, sendo que a mesma 

encontra-se impossibilitada para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir retardo mental grave, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 8301154, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora M. H. O. Estudo 

psicossocial encartado aos autos (ID nº 9458389 e 9459335). Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, restou prejudicada a 

oitiva da interditanda, ante a dificuldade na comunicação, ocasião em que 

nomeou-se curador especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa 

(ID nº 9842766). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10288704 e da autora no ID nº. 10815919. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 

12159558). Feito concluso. É a síntese. Decido. O procedimento de 

interdição sofreu intensas transformações com a entrada em vigor da Lei 

Federal nº 13.146/2015. Tal lei, com raízes profundas no princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu, como anota Pablo Stolze 

Gagliano, “fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva 

constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil”. Bem por isso que aquela Lei, em seus 

art. 6º e 84, aponta que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, com o que foi extirpado do ordenamento jurídico a previsão de 

incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou física. A 

partir disso, estabelecido está que a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, constituindo 

medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e 

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado 

(art. 85, §2º). MAURÍCIO REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei 

apaga do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de 

deficiência, mas destaca que isso, contudo, não conduz necessariamente 

ao descabimento de curatela, embora agora prevista como medida 

extraordinária: “Assim, o fato de um sujeito possuir transtorno mental de 

qualquer natureza, não faz com que ele, automaticamente, se insira no rol 

dos incapazes. (...) A mudança apontada não implica, entretanto, que o 

portador de transtorno mental não possa vir a ter a sua capacidade 

limitada para a prática de certos atos. Mantém-se a possibilidade de que 

venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se afasta, 

repise-se, é a sua condição de incapaz”. Prossegue aquele autor 

afirmando que, a partir da sensível mudança de paradigmas no trato da 

pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 13.146/2015 gerou 

reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. “Isto porque a 

regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade legal por parte do 

portador de transtorno mental, em igualdade de condições com os demais 

sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela passa 

a ter o caráter de medida excepcional, extraordinária, a ser adotada 

somente quando e na medida em que for necessária”. Claro ficou, também, 

que a curatela afeta apenas aspectos patrimoniais, mantendo o portador 

de transtorno mental o controle sobre os aspectos existenciais da sua 

vida, a exemplo do “direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, 

à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto” (art. 85). 

Nesse norte, afastou-se a exigência de termo de curatela em diversas 

situações, como na emissão de documentos oficiais (art. 86) e para o 

requerimento e recebimento de benefícios previdenciários, a partir da 

inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, do art. 110-A à Lei nº 8.213/1991. Vai 

daí, portanto, que, sendo a pessoa deficiente detentora de capacidade 

civil plena, somente se admite o processamento da interdição (entendida 

como ação de imposição de curatela e não mais voltada à declaração da 

incapacidade civil) quando demonstrada a imperiosa necessidade de 

prática de atos de gestão patrimonial pelo curador em razão da 

impossibilidade do exercício de seus direitos pelo interditando, e quando 

for impossível recorrer-se ao mecanismo da tomada de decisão apoiada. 

Pois bem, a teor do caso vertente, entendo que a prova documental 

médica carreada aos autos revela que a interditanda não tem condições 

de gerir seus próprios atos, o que justifica, portanto, sua submissão aos 

termos da curatela, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada 

aos aspectos de natureza patrimonial e negocial. Com efeito, além do 

documento médico que acompanha a exordial, o estudo social realizado 

com a interditanda evidencia que esta possui restrições para atividades da 

vida diária e está inapta para decidir sobre atos da vida civil, o que se 

presume, também, da impossibilidade de comunicação da requerida em 

sede de audiência de entrevista. Isso não implicará, por outro lado, 

declaração de incapacidade civil, não só porque não mais remanescem 

tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade 

relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há 

nos autos elemento que demonstre tal situação. Postos isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter V. S. C. à curatela 
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restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser 

exercida por M. H. O., a quem competirá prestar contas anualmente dos 

atos de sua gestão, ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome da interditanda. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001749-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO LOPES DO NASCIMENTO DE ARAUJO (RÉU)

 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº.: 

1001749-19.2018.8.11.0003 VISTOS. SANDOVAL DE ARAÚJO, bem 

qualificado nos autos, opôs embargos de declaração à decisão lançada 

anteriormente, aduzindo, em síntese, a existência de omissão em relação à 

ausência de expressa determinação visando a expedição de ofício ao 

órgão empregador para que seja cessado o desconto da verba alimentar, 

notadamente tendo em vista o provimento liminar concedido quando do 

recebimento da exordial. Conheço dos presentes embargos de 

declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, 

não assiste razão ao embargante. Como é cediço, os embargos de 

declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, 

contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir 

erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a 

modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses 

vícios. Por oportuno, a omissão, ensejadora da integração do julgado 

embargado, expressa-se no fato de deixar o magistrado de apreciar 

questão relevante para o exame do feito, suscitada por qualquer das 

partes ou examinável de ofício. No caso, a redação da decisão é clara em 

conceder o provimento liminar almejado, ressaindo evidente a necessária 

expedição pela secretaria do Juízo do quanto for necessário à conferir 

efetividade à referido comando decisório, sendo totalmente desnecessário 

constar de forma meticulosa os atos cartorários a serem cumpridos pelo 

setor de expedição de documentos da unidade judiciária, ressaltando-se 

que in casu a expedição vindicada, por óbvio, somente poderá ser 

realizada após aportar aos autos a devida informação detalhada e 

atualizada dos dados necessários da fonte pagadora, sob pena de tal 

restar inviabilizada. Deveras, o fato de a decisão não ter exposto de forma 

expressa todos os atos necessários a serem cumpridos pelo cartório não 

a torna omissa, contraditória ou obscura, no sentido de autorizar o manejo 

dos declaratórios, sob pena de a estrutura lógica das decisões judiciais 

estarem sempre vulneráveis, ao sabor do entendimento da parte. Posto 

isso, desacolho os embargos de declaração. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o necessário à luz da decisão vertida no ID nº 12234027, em 

constando da petição inicial os dados necessários. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis - MT, 02 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002897-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. B. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o exame de DNA recebido por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, através dos 

patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, manifestem-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000383-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. W. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Diante da ausência de resposta em relação aos ofícios expedidos, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, devendo se 

manifestar em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

podendo diligenciar junto ao destinatário dos ofícios expedidos (de posse 

dos comprovantes de recebimento disponíveis digitalmente através do 

sistema PJE), a fim de providenciar a apresentação imediata de resposta. 

Hélio Avelino dos Santos Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733476 Nr: 13463-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHDSG, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.248

 Vistos.

A teor do petitório de fls. 137/138, bem como do parecer ministerial retro e 

considerando a peculiaridade da causa e das questões controvertidas, 

também porque se trata de matéria de família, “em que se priorizam as 

soluções mais apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In 

Fagundes Cunha, José Sebastião e outros. Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 

21 de junho de 2018, às 15h00min para audiência de conciliação, cientes 

as partes de que não obtida a autocomposição o processo retomará o 

procedimento previsto em lei.

Intimem-se, todos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700958 Nr: 8930-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPS, PRRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696

 Vistos.,

Trata-se de ‘Ação de Execução de Alimentos’ movida por MARIA JÚLIA 

PESSOA SCHER, representada por sua genitora, Sra. Paula Renata 

Resende Pessoa, em face de RUBION FÁBIO SCHER, todos bem 

qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/20.

Após o regular prosseguimento do feito procedeu-se ao bloqueio online de 

valores via Bacenjud (fls. 113/114), tendo posteriormente as partes 

entabulado acordo extrajudicial (fls. 120/121).

Em parecer, a representante do Ministério Público opinou pela extinção do 
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feito nos moldes do art. 924, II do CPC (fls. 122/123).

Feito concluso.

É o relatório. Decido.

Diante da satisfação do débito alimentar, em virtude de acordo celebrado 

entre as partes (fls. 120/121), DECLARO EXTINTA a presente Execução 

de Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. No 

mais, autorizo o levantamento de valores, conforme ajustado entre as 

partes às fls. 120/121. Expeça-se o competente alvará de levantamento 

em favor da parte exequente, com as cautelas de praxe.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708550 Nr: 3410-60.2012.811.0003

 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: KGN, TAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo da Silva 

Barreto - OAB:8684

 Vistos.

Prima facie, a teor da certidão de fls. 131, autorizo a pretensa 

transferência de valores. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que 

tal seja implementada, nos moldes do pedido de fls. 132.

Doravante, considerando o quanto disposto às fls. 127, reitere-se a 

expedição de ofício à Câmara de Dirigentes Lojistas, observando-se as 

informações do executado constantes às fls. 102 aptas à efetivação da 

restrição ao crédito do mesmo.

Destarte, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441386 Nr: 10056-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS, MARIA DE SOUZA 

LOPES, ADAMILZA DE OLIVEIRA DOURADO DOS SANTOS, TEREZA 

MARIA DOS SANTOS, HILDA MARIA DOS SANTOS, REGINALDO GOMES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARCELINO GOMES DOS 

SANTOS, ESPOLIO DE IZABEL MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE 

DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento integral ao decisum retro, notadamente no concernente à 

apresentação de certidão de casamento da mesma e documento 

comprobatório do óbito de seu cônjuge, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 412550 Nr: 8504-28.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos.

Malgrado o quanto disposto no petitório retro, indefiro o pleito de 

redesignação da solenidade instrutória aprazada, sobretudo considerando 

que se trata de feito incluído nas metas prioritárias do CNJ, bem como 

diante da possibilidade das partes aportarem ao presente processo 

eventual proposta de acordo, sendo que a designação de audiência de 

instrução e julgamento não obsta as partes na tratativa de composição, 

ainda que extrajudicial.

Doravante, intimem-se as partes a fim de que deem cumprimento ao 

quanto disposto no art. 455, §1º do CPC, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 870793 Nr: 6850-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY ELISABETH MENDONCA, GBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as 

provas que pretende produzir, indicando objetivamente a finalidade das 

mesmas em relação aos pedidos respectivamente sustentados na lide, 

juntando os documentos de que disuserem como prova de suas 

alegações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 768478 Nr: 1485-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA NAZIRA ABUCATER 

WAL - OAB:11.398, SAMER CLEMENTE - OAB:6369-MT, SAMUEL LIMA 

SALES JUNIOR - OAB:11.398

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 784696 Nr: 8040-57.2015.811.0003

 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: JFAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para, querendo, se manifestar acerca da Carta 

Precatória e Certidão de fls. 48/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 875635 Nr: 8650-54.2017.811.0003

 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: DIORECY BATISTA FERRAZ, DURVALINA DE ARAÚJO 

FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLANIA RIBEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 
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AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT

 Intimação da parte autora para, querendo, impugnar a constestação de 

fls. 32/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753385 Nr: 9471-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(s) patrono(s) da(s) PARTE AUTORA acerca da Audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 17 de maio 2018, as 15h30min. Bem 

como acerda da decisão de fls. 82 no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002250-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE DA SILVA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: GEOVANE JOSÉ DA SILVA ALENCAR MELO. Parte 

Requerida: TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS. PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS - FINALIDADE: 1002250.70.2018.8.11.0003 - PJE - 

CITAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, 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 RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL, promovida pela parte autora. O requerente teve seu 

nome confeccionado erroneamente quando do seu casamento. A parte 

autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

retificada sua certidão de casamento. Despacho/Decisão: Vistos etc., 1. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 2. Tratando-se de retificação de 

registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias. 3- Após, abra-se no vista dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018. Hélio Avelino dos 

Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002075-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRUET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002075-76.2018.811.0003 VISTO. FERNANDA FRUET 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que foi classificada em 12º lugar no concurso 

realizado pela Prefeitura de Rondonópolis - Edital nº 001/2016-PMR, para o 

cargo de Psicóloga, cargo ao qual o certame disponibilizou 8 (oito) vagas 

na ampla concorrência. Informa que os oito candidatos aprovados foram 

convocados, porém as psicólogas aprovadas em 2º e 3º lugar desistiram 

de assumir o cargo na Prefeitura, pelo que fica clara a necessidade de 

preenchimento das vagas com os candidatos subsequentes. Assevera 

que a Prefeitura além de não convocar os candidatos do concurso, 

contrata profissionais por meio de portarias e contrato com empresa 

terceirizada. Aduz que, após a realização do concurso e a desistência 

das candidatas, foram publicadas 4 (quatro) portarias de nomeação de 

psicólogas para exercer “cargo em comissão”, as quais não são as 

próximas a serem chamadas no concurso e estão ocupando as vagas 

que deveriam ser destinadas aos Psicólogos classificados no concurso. 

Alega que possui o direito subjetivo de ser convocada para exercer o 

cargo de Psicóloga na Prefeitura de Rondonópolis, pois sua posição 

preencheria as vagas existentes, que estão sendo ocupadas por outros 

psicólogos contratados de forma precária. Acrescenta que as quatro 

psicólogas citadas não foram nomeadas para exercer cargo de chefia, 

direção ou assessoria, mas, sim, para fazerem parte do corpo clínico dos 

postos de saúde do Município, atuando como psicólogas clínicas. Assim, 

requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à convocação da impetrante para assumir a função de Psicóloga. 

É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em sede de mandado de 

segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está 

condicionado à demonstração da verossimilhança das alegações (fumus 

boni juris) e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A concessão da medida constitui faculdade atribuída 

ao Magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre 

convencimento, dependendo o deferimento da relevância do fundamento 

do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese de se aguardar 

a providência final. No caso, a impetrante busca a sua nomeação ao cargo 

de Psicóloga, para o qual foi classificada em 12º lugar. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 8 (oito) vagas de ampla 

concorrência, 2 (duas) vagas para pessoas com deficiência e 2 (duas) 

vagas paras pessoas com baixa renda, para o cargo de Psicólogo (Id. 

12402788, p. 11), tendo sido a impetrante classificada em 12º lugar na 

ampla concorrência (Id. 12402819). Como se vê, a impetrante foi aprovada 

no concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo 

que ela não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente 

expectativa de direito. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, provados, estariam aptos 

a ocupar o mesmo cargo ou função. Assim, a jurisprudência manifesta-se 

pela necessidade de que o candidato aprovado fora do número de vagas 

constante do edital comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos 

vagos e a contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo 

suficiente para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. 

Confira-se a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA 

DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS 

VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE 

SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o 

entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se 

em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, 

há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de 

vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam 

aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o 

agravado tenha obtido aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de 

vagas previstas no Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a 

Administração Pública, antes de expirado o prazo de validade do certame, 

realizou contratações temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o 

mesmo cargo a que concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa 

circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do 

prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários 

para suprir a demanda por odontólogos pela Administração Pública 

demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma 

precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova 

orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato 

aprovado no certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não 
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provido” (AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, 

Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). 

Confira-se, ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental 

em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. 

Contratação precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não 

comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de 

direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É 

posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos 

aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por 

comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo 

efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por 

imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito 

subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente 

somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão 

ou a terceirização das respectivas atribuições, restar comprovada a 

existência de cargo efetivo vago. Precedentes. 3. No caso em questão, 

não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a 

existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo 

necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite 

em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 29915 AgR, 

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/09/2012, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 

26-09-2012). Na hipótese, da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que a Administração Pública, nos meses de junho e 

outubro de 2017, após a homologação do concurso, nomeou 4 

(profissionais) profissionais para exercer o cargo em Comissão de 

Psicóloga do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF (Jéssica da Silva 

Rezende, Kintte Mandela Pereira Feitosa Nunis, Mariana Roberta Silva 

Lobo e Marizeth Gomes do Nascimento), conforme se infere das Portarias 

nºs 22.059, 22.613, 22.589 e 22.601 (Id. 12402789, 12402791, 12402793 

e 12402794). Dessa forma, pelo menos nesta fase inicial, as nomeações 

para o cargo de psicólogo realizadas pela autoridade coatora demonstram 

a real necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo 

efetivo vago, já que o impetrado realizou contratações precárias, hipótese 

que exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao prévio concurso 

público, o que não ocorreu. Assim, tendo a impetrante sido classificada em 

12º lugar para o cargo de Psicólogo, e havendo, a princípio, prova de que 

há cargos vagos de psicólogo, bem como a contratação ilegal de 

servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação da 

impetrante (12), surge para ela o direito subjetivo à nomeação. Oportuno 

mencionar, em que pese a ocupação precária, no caso em tela, tenha 

ocorrido por nomeação em cargo em comissão, verifica-se, nesta fase 

inicial, que tais contratações tem como finalidade o preenchimento de 

cargos efetivos vagos, uma vez que o cargo de psicólogo não está 

relacionado dentre os cargos de provimento em comissão, conforme se 

denota do Anexo VI, da Lei Municipal nº 3.247/2000. O artigo 82 da 

referida norma municipal dispõe que as funções gratificadas e os cargos 

de provimento em comissão necessários à estrutura administrativa da 

Prefeitura passam a serem os constantes do Anexo VI desta Lei. Logo, 

somente os referidos cargos mencionados no aludido anexo podem ser 

nomeados em comissão, o que demonstra que as ditas nomeações 

possuem a nítida finalidade de preenchimento de cargos efetivos vagos. 

Oportuno mencionar que as aludidas nomeações também não se amoldam 

a exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual 

autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos cargos relacionados 

diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre eles o de psicólogo 

(§1º), através de Teste Seletivo, no caso de comprovada necessidade 

temporária de excepcional interesse público Municipal, desde que haja 

vaga em aberto e não exista nenhum concursado na lista de espera. No 

caso, existem candidatos classificados em concurso público aguardando 

suas respectivas nomeações. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 

já se posicionou no sentido de que a ocupação precária, por comissão, 

terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura 

desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do 

concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. 

PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições 

próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos 

aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de 

classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à 

nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal 

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro 

Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o 

Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 

614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). 

Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos cargos de 

psicólogo, através das nomeações para exercer cargo em comissão, 

caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, 

da Constituição Federal, na medida em que, surge para a impetrante o 

direito subjetivo à nomeação. Assim, nesta fase de cognição sumária, 

resta demonstrada a ocorrência de preterição ao direito da candidata 

classificada no concurso público, o que impõe o deferimento da liminar 

pleiteada. Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, 

inciso III, da Lei 12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da Impetrante no cargo de Psicólogo, para o qual 

foi classificada em 12º lugar no concurso realizado em 2016 (Edital nº 

01/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016). Expeça-se o respectivo 

mandado para cessação dos efeitos do ato impugnado até o deslinde da 

presente demanda. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no 

prazo de dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei 

nº 12.016/09, art. 7º, I). Dê-se ciência do presente ao Município de 

Rondonópolis, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial 

sem documentos, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/09, art. 

7º, II). Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, 

manifeste o representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias 

(art. 12 da referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 5 de abril de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001936-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA REJANE PEREIRA SILVA BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da 2º Ciretran de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1001936-27.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança impetrado por ANTONIA REJANE PEREIRA SILVA BEZERRA 

contra ato do CHEFE DO 2º CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que houve violação de direito líquido e certo, já que a referida 

autoridade praticou ato ilegal ao negar a emissão do CRLV de seu veículo 

em virtude da existência de multas em aberto, das quais jamais foi 

notificado. Na hipótese, quanto às infrações em cobrança, a petição inicial 

foi instruída apenas com os extratos das multas (Id. 12348566), dos quais 

não é possível aferir a ocorrência ou não da devida notificação do infrator. 

Assim, faculto a impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a 

petição inicial, juntando aos autos o extrato do DETRAN com histórico de 

AR, conforme modelo anexo, sob pena de indeferimento da inicial, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 05 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002190-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PROCESSO Nº 1002190-34.2017.8.11.0003 VISTO. ROSEMARY DA SILVA 

opõe embargos de declaração quanto à sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido inicial, tão somente para o fim de determinar que INSS 

- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL mantenha o auxílio doença 

por acidente de trabalho já concedido à autora (NB 615.758.835-0), até 

que a segurada seja considerada apta para exercer a atividade laboral 

compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). 

Segundo a embargante, a decisão embargada apresenta omissão, pois 

“não fora deferida a antecipação de tutela, tal como pleiteado inicialmente, 

omissão que poderá acarretar em grande prejuízo à parte autora, já que 

aguarda o deslinde da demanda há quase 01 (hum) ano, ao que também 

não especificou o pagamento das parcelas retroativas, caso haja”. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, o pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido no início do processo. A autora 

não recorreu dessa decisão. Não é porque o pedido foi julgado 

parcialmente procedente que o julgador está obrigado a reapreciar o 

pedido de tutela provisória de urgência, ainda mais quando não a parte 

não requer seja novamente apreciado esse questão. De outra parte, não 

havia necessidade de impor réu o pagamento das parcelas retroativas do 

benefício, visto que no caso em debate o INSS já vem pagando 

regularmente para a autora o benefício concedido na sentença. Assim 

sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

apresentados por ROSEMARY DA SILVA. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sexta-feira, 30 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001721-85.2017.8.11.0003 VISTO. ELIZON ALVES 

AMORIM opõe embargos de declaração quanto à sentença que julgou 

procedente o pedido inicial, para condenar o requerido INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, 

em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio 

doença NB 611.843.996-0 (20/4/2016). Segundo a embargante, a decisão 

embargada apresenta omissão, pois “não mencionou em seu dispositivo 

quanto à tutela antecipada para a implantação de referido benefício”. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado, para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em debate, o pedido de 

tutela provisória de urgência foi indeferido no início do processo. A parte 

autora não recorreu dessa decisão. Não é porque o pedido foi julgado 

procedente que o julgador está obrigado a reapreciar o pedido de tutela 

provisória de urgência, ainda mais quando a parte sequer pede a 

reapreciação dessa questão. Assim sendo, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com essas considerações, nego 

provimento aos embargos de declaração apresentados por ELIZON 

ALVES AMORIM. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 30 de 

março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60118 Nr: 8471-24.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE FOTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS 

LTDA, JOSE DE SOUZA ALVES, EDITH MENEZES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSÉ MENEZES 

ALVES - OAB:13379/MT

 VISTO

Intime-se a parte exequente, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o correto CNPJ/MF 

do executado ELITE FOTOS MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA, haja vista 

que o CNPJ informado pertence a NOVAIS & SILVA LTDA, conforme 

extrato em anexo.

Após, concluso para análise do pedido de penhora on line (fls. 214).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801773 Nr: 15094-74.2015.811.0003

 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: MARIA MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante da inércia da pare autora em promover os atos que lhe competem 

(fls. 177), determino o arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767793 Nr: 1241-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 VISTO.

Cumpra-se a decisão de fls. 327/328.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814556 Nr: 1046-76.2016.811.0003

 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: ELIZABETH QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante da inércia da parte autora em promover os atos que lhe competem, 

determino o arquivamento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736854 Nr: 16108-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO AURINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Cumpra-se a decisão de fls. 329/330 integralmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741554 Nr: 3032-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LENIR FATIMA HEINTZE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Junte-se no feito a petição que se encontra na secretaria, conforme alerta 

do sistema apolo.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 12479-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CELOIR DA SILVA

 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:

 (...) No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, 

podendo ser encontrado na Rua Fernando Correia da Costa, n° 697, bairro 

Vila Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 

9605-6200 /  (66)  3426-9932 /  (66)  3421-6631 ,  ema i l : 

luizcontador@terra.com.br.(...)Intimem-se as partes desta decisão e para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da 

perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo no período de 11/1993 

até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Efetuado o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793449 Nr: 11640-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER PESCA COMERCIO DE ARTIGOS PARA 

PESCA LTDA, ROSALINO DA SILVA, VANDERLEIA DA SILVA 

MADALOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thassia Christina Duarte de 

Oliveira - OAB:MT/21.896-O

 VISTO.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da petição e documentos de fls. 45/54.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806676 Nr: 16936-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FATIMA MACEDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista a parte requerida, mediante carga, a fim de intimá-lo 

a manifestar acerca da petição de fs. Retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 2836-81.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:SP/227.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, para que INFORME 

SEUS DADOS BANCÁRIOS E CPF, PARA QUE POSSA SER EXPEDIDO 

ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICOS DOS VALORES REFERENTE A 

PAGAMENTOI DE RPV DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 701281 Nr: 9259-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte()autora, advº(ª)(s). EMELIN MIRELA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, OAB/MT 12535-B, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informar a data em que o benefício do auxílio acidente foi implantado 

pelo INSS; qual cálculo apresentado anteriormente deve prevalecer (fls. 

156/160 ou 168/170); bem como para, querendo, apresentar novo cálculo 

abragendo eventual parcelas do benefício não incluídas no cálculo já 

apresentado, tendo em vista que não consta nos autos a data da 

implantação do auxílio acidente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734955 Nr: 14652-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARLY RODRIGUES DE ABREU

 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:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS NOS 

AUTOS , À REALIZAR-SE-A NO DIA 24/04/2018, ÀS 14:30HS, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761760 Nr: 14392-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: URQUIZA RODRIGUES PANIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Com vistas a afastar qualquer dúvida quanto à efetiva prestação dos 

serviços de fisioterapia em favor do exequente, no mês de maio de 2017, 

pela profissional Layse Leitão Medeiros Serrano, determino a expedição 

de mandado para intimação do(s) familiar(es) do exequente, a fim de que o 

Oficial responsável pela diligência certifique com o(s) familiar(es) se o 

paciente (URQUIZA RODRIGUES OANIAGO) foi atendido pela 

fisioterapeuta Layse Leitão Medeiros Serrano, no mês de maio de 2017.

A secretaria deverá observar o endereço do exequente quando da 

expedição do referido mandado.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 310097 Nr: 5587-12.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE JCV PARTICIPAÇÕES E 

NEGOCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO 

GIROTTO - OAB:124071, RUBENS JOSÉ NOVAKOSKI FERNANDES 

VELLOZA - OAB:110.862-SP

 Intimar o(a)(s) patrono(a)s dos Representantes Legais da parte 

requerida, João Carlos de Paiva Veríssimo e Maria Silvia Kerr Cavalcante 

de Queiróz Verissimo, o advº LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO, 

OAB/SP 124071, para tomar ciência dos Alvarás Eletrônicos 

392331-2/2018 e 392329-0/2018, expedidos respectivamente em seus 

favores nos presentes autos.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO ORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

DADOS DO PROCESSO:

Processo: 1005134-09.2017.811.0003 (PJE);

 Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Parte Autora: AUTOR: WAGNER DA COSTA GOMES

Parte Ré: W DA COSTA GOMES & LTDA, ZILENE DOS SANTOS VIEIRA, 

PEDRO BEZERRA DA SILVA, JONAS FERREIRA DA SILVA, GILMAR 

SOARES DOURADO e ESTADO DE MATO GROSSO.

 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS: 01) 

REQUERIDO: W DA COSTA GOMES & LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.097.231/0001-90, representada por 

seu representante legal, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido; 02) REQUERIDO: JONAS FERREIRA DA SILVA, portador do CPF n.º 

765.142.501-49, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 03) 

REQUERIDO: GILMAR SOARES DOURADO, brasileiro, empresário, portador 

do RG 899512 SSP/MT, CPF 604.402.281-15, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido; 04) REQUERIDO: PEDRO BEZERRA DA SILVA, 

brasileiro, casado, comerciante, Portador do RG 538860-1767860 SSP/GO, 

CPF 343.165.311-15, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

05) REQUERIDO: ZILENE DOS SANTOS VIEIRA, brasileira, casada, 

comerciante, portadora do RG 1351500-4 SSP/MT, CPF 717.321.281-20, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; dos termos da 

presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial, 

para, NO PRAZO LEGAL(artigos 183 e 335 do CPC), , 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 (art. 344 do CPC).

 ADVERTÊNCIA: . E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei Eu, 

ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 6 de abril de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006696-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008171-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR MACHADO DA FONSECA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS
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Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006697-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007009-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL DEUS E A VERDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007151-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007217-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JOSE COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007187-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO CARNEIRO MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007889-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006573-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007203-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER MENDES GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007147-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006722-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PENALVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008071-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIVAL FABRIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008046-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR BRUNETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007127-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER COSTA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006736-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARIA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007557-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINO GOULART FIGUEREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007744-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS REIS SALES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008220-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES PIMENTEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008196-57.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO JOSE VIOTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007681-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEAN MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008140-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008086-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VIEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007761-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007199-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY MARQUES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007107-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE CASTRO CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007117-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINISIA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, dou prosseguimento ao feito: I. 

Cite-se a parte executada, via correio, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do 

artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação 

do débito ou garantido a execução, expeça-se mandado de penhora e/ou 

arresto e avaliação de tantos quantos bens bastem para a satisfação da 

obrigação, depositando-os na forma da Lei. IV. Com o cumprimento do item 

III, intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no prazo de 30 

dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF). V. 

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação. VI. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 368894 Nr: 14738-31.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALMAQUINAS E PECAS AGRICOLAS 

LTDA, JOAO PEDRO DE ARRUDA, WALSIR ORLANDO LUSSIETTI, MARIA 

APARECIDA DA ROSA, IVAN MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO PEDRO DE ARRUDA, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA APARECIDA DA ROSA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido IVAN MELLO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos executados acima qualificados acerca do teor 

do r. despacho abaixo transcrito

Resumo da Inicial: Deixou de recolher o ICMS - CDA 1063/05

Despacho/Decisão: Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública 

visa execução forçada de tributos devidos. Após diversas tentativas de 

localizar bens em nome da parte executada, a Fazenda exequente pugna 

pela penhora dos créditos das empresas executadas, junto às 

administradoras de cartões de crédito. É o relato do necessário.2. 

Fundamentação.Primeiramente, importante destacar que o Poder Judiciário 

não é obrigado a determinar infinitas diligências para localização de bens a 

fim de satisfazer o crédito da parte credora. Após a realização das 

diligências, para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora, 

sendo todas elas infrutíferas, a Fazenda exequente requer a penhora dos 

possíveis créditos que a executada possui junto às administradoras de 

cartão de crédito American Express do Brasil e Cia e Visa do 

Brasil.Quanto a possibilidade da constrição de percentual dos créditos 

presentes e futuros, junto às administradoras de cartão de crédito, o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favorável, adotando-se, por 

analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento, na 

hipótese de não existir outra forma de garantir o juízo, quando não houver 

bens passíveis de penhora ou quando os oferecidos não forem 

suficientes para o pagamento do débito exequendo.Neste 

sentido:TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE 

VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. 

FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o 

entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às 

administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de 

que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de 

outros bens penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. 

Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 

450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Ademais, 

os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao 

faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a 

viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 

1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo 

Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 1348462/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).PROCESSUAL 

CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO COM 

OBSERVÂNCIA DA FUNCIONALIDADE DA EMPRESA E REQUISITOS 

LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é assente quanto à 

possibilidade da penhora recair, em caráter excepcional, sobre o 

faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as 

condições previstas nalegislação processual e o percentual fixado não 

torne  inv iáve l  oexerc íc iodaat iv idadeempresar ia l , semque isso 

configureviolação do princípio da menor onerosidade" (AgRg no REsp 

1.454.403/SC,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

2/12/2014, DJe 17/12/2014.). 2. Esta Corte entende que é possível afastar 

a proteção ao sigilo bancário e fiscal quando presentes circunstâncias 

que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente 

por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, 

suficientemente fundamentada. 3. É desnecessária a nomeação de um 

administrador, quando nomeado um representante legal da executada para 

gerenciar a penhora sobre o faturamento, é razoável e atende aos 

ditames previstos na lei processual. 4. Consoante disposto nas decisões 

proferidas na origem, foi nomeado o representante legal da devedora para 

proceder como preconizado pelo fisco. Entendimento contrário demandaria 

a incursão no contexto fático dos autos. Agravo interno improvido. (AgInt 

nos EDcl no AREsp 836.749/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).Acerca do 

tema, também já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA 

DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CABIMENTO -EQUIPARAÇÃO 

À PENHORA DE FATURAMENTO - LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL - 

PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE 

TERCEIROS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. É cabível a penhora 

sobre recebíveis de cartão de crédito, desde que fixada percentual 

razoável, nos termos do que dispõe o art. 620, do CPC, a fim de viabilizar a 

continuidade das atividades da empresa sem representar prejuízo ao 

credor. São penhoráveis os direitos do devedor perante terceiros, nos 
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termos dos arts. 671 e 672 do CPC. (AI 48991/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).Verifica-se, portanto, que é 

pacífico o entendimento no sentido de que, para o deferimento da penhora 

sobre o faturamento, decorrentes dos repasses mensais das operadoras 

de cartão de crédito, devem ser observados, que o devedor não possua 

bens ou, se os tiver seja de difícil execução ou insuficientes para quitar a 

dívida demandada e o percentual fixado sobre o faturamento não torne 

inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, verifico 

que houve o preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida, 

dada a inexistência de bens da parte devedora, com infrutíferas tentativas 

de penhora online, através do Sistema Bacenjud e de veículos 

automotores, pelo Sistema Renajud.Corroborando, não consta qualquer 

informação nos autos apta a concluir que o presente pedido de constrição 

patrimonial irá prejudicar o normal funcionamento da empresa, motivo pelo 

qual merece acolhimento o pleito efetuado pelo exequente, para que seja 

oficiada as operadoras de cartão de crédito.3. Dispositivo.I – DEFIRO a 

penhora pleiteada, fixando-a sobre 30% (dez por cento) dos repasses 

mensais das operadoras de cartão de crédito.II – Oficiem-se as 

administradoras de cartão de crédito indicadas, para que promovam a 

penhora.III – Intime-se a parte executada desta decisão e dê-se ciência à 

exequente.

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2018

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 614081 Nr: 4701-72.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Intimação do Dr. Wilson Lopes, OAB/MT nº. 7.396-B, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 09 de maio de 2018, às 

16h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661101 Nr: 9861-39.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON 

RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 DRª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES- OAB/MT 3.402-B, PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU WILLIAN 

CESAR FREITAS DA SILVA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

9861-39.2017.811.0064- CÓDIGO 661101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667500 Nr: 516-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Amauri Batista de Freitas, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva da vítima e da testemunha e interrogado o réu neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666842 Nr: 14918-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 24.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Diego Pereira dos Santos como incurso nas sanções 

previstas no art. 180, caput, do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA 

PENA25.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.26.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: acerca 

da culpabilidade, de se ponderar que “o fato de o réu ter condições de 

entender o caráter ilícito de sua conduta, de ter agido com vontade livre e 

consciente para a prática do delito, não constituem motivação idônea para 

justificar o aumento da pena-base como culpabilidade.” (STJ, HC 

135.068/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

06/12/2011, DJe 19/12/2011). Ademais, “a potencial consciência sobre a 

ilicitude da conduta e a inexigilidade de conduta diversa são pressupostos 

da culpabilidade, elementar do conceito analítico de crime, não 

pertencendo ao rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade 

nele referenciada diz respeito à reprovabilidade social.” (STJ, HC 

162967/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

18/05/2010, DJe 21/06/2010). Justamente por isso, a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667317 Nr: 348-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIL ABOU DEHN, VANESSA BATISTA DA 

SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o corréu Ismail Abou Dehn não foi 

citado conforme demonstra a certidão de f. 71, bem como não foi intimado 

a comparecer nesta solenidade (f. 86), motivo pelo qual, nos termos do 

artigo 80 do CPP, determino o desmembramento do processo em relação 

ao mesmo, cujo novo feito, após ser registrado e autuado, deverá ser 

encaminhado ao Ministério Público para informar o atual endereço do 

acusado.

Homologo a desistência da oitiva da vítima Ismail Abou Dehn, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva das testemunhas e interrogada a ré, declaro encerrada a 

instrução processual e mantenho os autos conclusos em gabinete para 

proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 671515 Nr: 3879-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO CONTRI - 

OAB:24626
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 Ofício n.º 29/18/Gab. Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.De: Juiz de 

Direito em da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Leonardo 

de Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Relator do Habeas Corpus n.º 

1003253-69.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebido nesta data, expedido nos 

autos do Habeas Corpus N.º 1003253-69.2018.8.11.0000, impetrado 

nesse colendo Tribunal em favor do paciente WEVERTON FERNANDES DA 

SILVA. Trata-se de prisão em flagrante ocorrida em 22.03.2018, em que o 

paciente foi autuado em razão do cometimento, em tese, dos crimes de 

incitação ao crime e associação criminosa (artigo 286 e 288, ambos do 

Código Penal).No dia 23.03.2018 foi realizada audiência de custódia, não 

sendo constatada indeferido por este juízo.Às fls. 34/50 a defesa 

constituída pelo paciente formulou pedido de revogação da prisão 

preventiva, argumentando, em síntese, que não se encontram presentes 

os requisitos ensejadores para a manutenção da sua prisão cautelar.Com 

vista dos autos, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito 

defensivo, por entender que estão presentes os fundamentos 

justificadores da sua manutenção cautelar (fls. 80/81).Concluso, este juízo 

indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que não 

houve nenhuma alteração dos fundamentos já apresentados na decisão 

que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (fls. 

82/83).Atualmente, tramita neste juízo o inquérito policial relativo a este 

auto de prisão em flagrante, sob o código nº 671816.Sem mais para o 

momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa 

elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos.Respeitosamente,LEONARDO DE CAMPOS COSTA E 

SILVA PITALUGA - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667456 Nr: 475-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BERTULIO BARBOSA DA SILVA, 

MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 28.Diante disso, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO os acusados 

José Bertulio Barbosa da Silva e Maicon Souza Rosa da imputação 

deduzida na exordial acusatória.29.Expeça-se alvará de soltura, 

colocando o condenado em liberdade, se por outro motivo ou decisão não 

deva permanecer preso.30.Publique-se, registre-se e intimem-se e após, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 621702 Nr: 4778-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON PINHEIRO DA SILVA, MARCIA MARIA 

DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHAES SILVA - OAB:18.804, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc. Trata-se de ação penal em que foram condenados Jailton 

Pinheiro da Silva e Marcia Maria de Oliveira Barros como incursos nas 

sanções previstas no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (fls. 

119/124).No dia 22.05.2017 a pessoa de Jailton Pinheiro da Silva 

compareceu ao núcleo da Defensoria Pública onde alegou que jamais 

respondeu qualquer ação penal, mesmo assim tomou conhecimento da 

condenação proferida nestes autos em seu nome, o que vem lhe 

acarretando diversos problemas (fls. 195/196).Às fls. 200/201 a 

Defensoria Pública requereu a exclusão do nome de Jailton Pinheiro da 

Silva do polo passivo desta ação penal, bem como do auto de prisão em 

flagrante delito (cód. 621581).Com vista dos autos, o Ministério Público 

pugnou favorável ao pleito defensivo, bem como requereu seja extraída 

cópia integral dos autos e consequente ediante falsificação usou 

documento de identificação em nome de Jailton Pinheiro da Silva.Diante 

disso, determino as seguintes providências:1-Seja a pessoa de Jailton 

Pinheiro da Silva imediatamente retirada do polo passivo da presente ação 

penal, bem como do auto de prisão em flagrante em apenso (cód. 

621581).2-Retifique-se, por termo, a qualificação do condenado, bem 

como a capa dos autos para Jean Carlos Ribeiro Freitas, sem prejuízo a 

validade dos atos precedentes, nos termos do artigo 259 do 

CPP.3-Oficie-se a justiça eleitoral acerca da presente decisão, 

encaminhando-se cópia da presente decisão.4-Remeta-se cópia integral 

dos autos ao JECRIM desta comarca para que tome as providências que 

entender necessárias.Cumpra-se.Após o cumprimento de todas as 

providências supramencionadas, retornem-se os autos ao arquivo.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610104 Nr: 347-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até os dias atuais, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu. Ex positis, julgo por sentença, 

extinta a punibilidade de Wesley Martins da Silva, qualificado nos autos, 

em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e inciso V, todos do 

Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de 

Processo Penal. Transitada em julgado a presente sentença de extinção 

da punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. Notifique-se o Ministério Público. Recolham-se 

eventuais mandados prisionais em aberto. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668995 Nr: 1711-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1711-35.2018.811.0064 – Cód. 668995

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Elko Michael Pereira 

Lima, 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 03.05.2018, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669615 Nr: 2226-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE BARROS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2226-70.2018.811.0064 – Cód. 669615

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Lucas de Barros 

Antônio, 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 22.05.2018, 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.: 668163 Nr: 1035-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1035-87.2018.811.0064 – Cód. 668163

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Hélio Antônio 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 22.05.2018, às 14h30min. 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.: 669664 Nr: 2246-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAN DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 2246-61.2018.811.0064 – Cód. 669664

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Ian da Silva Dias, 

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 22.05.2018, às 15h30min. 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.: 637593 Nr: 8402-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS INACIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22.111/O MT

 Intimação do Advogado Doutor Afonso Flores Schendroski.OAB/MT 2169, 

para apresentar os memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605006 Nr: 2797-51.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DELLEON SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para com esteio no art. 386, 

VII, do Código de Processo Penal para ABSOLVER o réu Benedito Delleon 

Silva Alves, brasileiro, convivente, nascido em 21/02/1991, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG nº 1694906-4 SSP/MT, inscrito sob o 

CPF nº 021.855.221-16, filho de João Alves de Oliveira e Maria Enilda da 

Silva Morais.Isento o réu do pagamento das custas e despesas 

processuais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671126 Nr: 3517-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ALVES DA ROCHA, NILSON FREITAS 

DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Intimação do advogado constituído pelos indiciados Cleber e Nilson, Dr. 

Ronaldo Bezerra dos Santos - OAB/MT nº 9.521-B, considerando que os 

autuados residem em outro estado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o efetivo pagamento da fiança arbitrada à fls. 23/24, sob pena 

de revogação do benefício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671126 Nr: 3517-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ALVES DA ROCHA, NILSON FREITAS 

DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Autos nº 3517-08.2018.811.0064 – Cód. 671126

Vistos.

Trata-se auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de CLEBER 

ALVES DA ROCHA e NILSON FREITAS DE SENA, presos pela prática, em 

tese, do crime de uso de documento falso (art. 304, do Código Penal) e, no 

qual os autuados foram beneficiados com a liberdade provisória, vinculada 

ao recolhimento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser pago 
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no dia útil seguinte ao plantão judiciário, conforme decisão de fls. 23/24, de 

modo que ambos foram postos em liberdade.

Instado a manifestar, o Ministério Público requereu a intimação dos 

flagrados para que cumpram integralmente a decisão alhures mencionada.

No entanto, consta dos autos que os autuados residem na cidade na 

cidade de Barreiras/BA (fls. 12/14 e 17/19). Contudo, verifico que ambos 

flagrados constituíram o Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos – OAB-B/MT, 

como advogado.

Assim, considerando que os autuados residem em outro estado, intime-se 

o advogado por ambos constituídos Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos – 

OAB-B/MT, para que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o efetivo 

pagamento da fiança arbitrada à fls. 23/24, sob pena de revogação do 

benefício.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 315704 Nr: 5793-95.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CARMO DO LAGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a punibilidade de ELIAS CARMOS 

SANTOS DO LAGO FILHO em razão de sua morte, nos termos do art. 107, 

inciso I, do Código Penal.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas 

as comunicações necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os presentes autos.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656351 Nr: 5737-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Jonatan 

de Almeida Rodrigues, como incurso nos artigos nela mencionados, vez 

que a mesma preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a 

presente decisão vez que consta nos autos lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade do recebimento da denúncia e consequente prosseguimento 

da ação penal.Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação 

do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, constando que o mesmo poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.(...) Caso não haja 

manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, desde já 

determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 25 da Lei 

nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647460 Nr: 8008-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NATES - OAB:23357-MT

 Autos nº 8008-29.2016.811.0064 – Cód. 647460

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 81, intime-se a advogada Dra. Lorena de 

Oliveira Ferreira Nates, para apresentar resposta à acusação em favor do 

acusado Marcos da Silva Martins, no prazo legal.

Por fim, diante do teor do ofício circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, expedido 

pela I. Desembargadora Corregedora Geral da Justiça do E.TJ/MT, bem 

como das disposições contidas na Resolução 134/2011 do CNJ e, 

levando-se em consideração que o laudo referente a(s) arma(s) e/ou 

munição(ões) apreendida(s) nos autos já foi elaborado, determino seja 

intimado o Ministério Público e também a defesa para, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, manifestarem se há algum interesse na manutenção do 

referido armamento vinculado à presente ação penal.

Caso não haja manifestação no prazo estabelecido ou sendo ela negativa, 

desde já determino a sua desvinculação do processo nos termos do art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, devendo, para tanto, ser oficiado ao Juiz que 

supervisiona a seção de depósito para as providências pertinentes ao 

cumprimento da presente decisão.

Às providências. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647460 Nr: 8008-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NATES - OAB:23357-MT

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao(s) réu(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670633 Nr: 3068-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA LISBOA, JOELSON ADÃO 

DA SILVA GONÇALVES, KÉSSIO JHONES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/0, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos nº 3068-50.2018.811.0064 – Cód. 670633

Vistos.
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Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do 

pedido revogação de prisão às fl. 103/105.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661852 Nr: 10454-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melissa Arend das neves - 

OAB:17.804-A

 Autos nº 10454-68.2017.811.0064 – Cód. 661852

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha Ana Lúcia Coelho para o dia 24.05.2018, às 

16h30.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620851 Nr: 3991-18.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA BORGES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Diante do exposto, considerando que a pena imposta à condenada foi de 

04 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de AMANDA BORGES MONTEIRO, pelo cumprimento 

integral, nos termos do art. 66, inciso II da Lei 7.210/84.Intime-se a 

recuperanda para efetuar o pagamento da pena multa no prazo de 10 

(dez) dias, ou então, requerer o seu parcelamento, tudo a teor do que vem 

dispondo nos arts. 50, “caput”, do CP e 169 da LEP. Na hipótese de a 

apenada não tomar quaisquer das providências ora mencionadas, 

DETERMINO encaminhe fotocópia da guia de execução penal, bem como 

da sentença condenatória, e do cálculo de multa atualizado, à 

Procuradoria Geral do Estado – PGE para promover com a execução 

fiscal.Por fim, determino que PROCEDA-SE com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor da recuperanda neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações, conforme 

determina o art. 1.697, parágrafo único , da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria (CNGC), comunique imediatamente ao Cartório 

Eleitoral desta decisão.Após, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido 

as comunicações de praxe, havendo custas, taxas e multas encaminhe o 

presente feito à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

cumprimento do artigo 4º do Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do 

Provimento nº12/2017 da CGJ, caso negativo ARQUIVE-SE os autos 

mediante as formalidades legais.Publique-se.Registre-seIntimem-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 653156 Nr: 2739-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK MENDONÇA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia, para 

CONDENAR o réu PATRICK MENDONÇA PORTEÇA, devidamente 

qualificado, como incurso nas sanções do art. 33 “caput”, c/c art. 40, inc. 

VI da lei 11.343/06, à uma pena de 02 ( Dois ) anos de reclusão, em regime 

ABERTO, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “c” do CP, além 

de condená-lo em pena multa de 200 ( Duzentos ) dias-multas, à 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664255 Nr: 12701-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA FERREIRA BIFI, ANTONIO GOMES DE 

SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado dos reus, Dr. ARY DA COSTA CAMPOS - OAB/MT 

16944/B da designação da audiencia para o dia 25/04/2018 as 14:30 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 660194 Nr: 9149-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON AFONSO BORTOLI VANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS JOHANN LOPES - 

OAB:39602 SC

 Intimação do advogado do reu, Dr. VINICIUS JOHANN LOPES - OAB/SC 

39602, da sentença de fl. 231/238.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS - 

OAB:21614/O, IGOR DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14525, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Intimação dos advogados dos reus, Dr. IGOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB/MT 14525 e Dr. VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB/MT 

5135, para apresentarem defesa previa no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 613850 Nr: 4432-33.2013.811.0064

 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): EDNA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do Advogado do réu Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes OAB/M 

15.616 e Dr. Leandro Ramon Rodrigues Lopes OAB/MT 16.540, para a 

audiência designada para o dia 08/05/2018 as 13:30 horas, neste juizo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 613850 Nr: 4432-33.2013.811.0064

 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): EDNA FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 
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LOPES - OAB:15.616 MT

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimaçao para as 

testemunhas, CLEBER e FRANCISCO, tendo em vista que o advogado do 

reu não apresentou os endereços das mesmas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666043 Nr: 14228-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE LORRAINY SOUZA COSTA, 

WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do adv. De defesa do Réu Wellington dos Santos Campos, para 

apresentação da defesa preliminar no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670889 Nr: 3312-76.2018.811.0064

 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: IADS, ABDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3312-76.2018.811.0064 (Código 670889)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO 

DE VISITAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por I. A. de 

S. devidamente representada por sua genitora ora requerente ANGELICA 

BATISTA DA SILVA em desfavor WANDERSON ALVES DA SILVA.

 Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Como se sabe todo aquele que solicitar alimentos, deverá tê-los de 

imediato, cabendo ao requerido, no curso do processo, manifestar-se 

acerca da possibilidade do cumprimento da obrigação, razoável à 

satisfação das necessidades concretas.

 Portanto, nas ações de alimentos a prova pré-constituída do vínculo 

obrigacional alimentar é o bastante para que os alimentos sejam devidos e 

fixados imediatamente.

Dessa forma, considerando-se a prova da paternidade e demonstrada 

necessidade da parte autora, arbitro os alimentos provisórios no patamar 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo 

atualmente ao valor R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), devidos a partir da citação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

No mais, considerando que há medidas protetivas de urgência, determino 

que se expeça ofício ao Banco do Brasil para que imediatamente proceda 

a abertura de conta poupança em nome da representante da requerente, a 

fim de que sejam depositados os valores arbitrados a titulo de alimentos.

 Ademais, no intuito de resguardar o interesse da menor, que, como noticia 

a peça vestibular, se encontram sob a responsabilidade de sua genitora, 

DEFIRO a guarda provisória de Isabelly Alves de Souza em favor de 

Angélica Batista da Silva, devendo a mesma ser intimada para assinar o 

respectivo termo (Artigo 32 Lei 8.069/90 - ECA).

 A requerente 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.

Diante disso, tendo em vista que a regularização de visitas materializa o 

direito dos infantes em conviverem com seu genitor, garantindo o 

desenvolvimento de um vínculo afetivo e saudável entre ambos, dessa 

forma, nos termos do Artigo 1.589 do Código Civil, fixo o direito de visitas 

do requerido Wanderson Alves da Silva da seguinte forma, “verbis”:

As visitas do genitor se consubstanciarão em finais de semanas 

alternados, devendo o requerido retirar a menor às 08h00min. do sábado e 

entregá-la às 18h00min do domingo.

Assim, certifique-se o requerido acerca do cumprimento das medidas 

protetivas de urgência deferidas em favor de Angélica Batista da Silva, 

devendo a menor Isabelly Alves de Souza ser retirada da residência de 

sua mãe, por uma terceira pessoa que seja de confiança de ambos os 

genitores, sendo assim, indefiro o pedido constante à fl. 09.v- item. H.

Outrossim, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se o requerido, intimando-o a pagar os alimentos provisórios fixados, 

bem como para comparecer a audiência de conciliação, devendo constar 

no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do Código de 

Processo Civil, informando que o prazo para contestar fluirá a partir da 

realização da respectiva solenidade.

 Ainda, intime-se a parte requerente para que compareça na audiência de 

conciliação.

Destarte, não havendo conciliação entre os litigantes, proceda-se estudo 

psicossocial das condições das partes e da menor.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 19 de março de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625917 Nr: 8025-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA COSTA CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Código: 625917

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face de RODRIGO DA COSTA CIPRIANO, 

atribuindo-lhe a prática do(s) delito(s) previsto(s) o(s) Artigo(s) 129, §9°, 

148, §1°, inciso I, 147 e 329, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, 

em observância ao disposto na Lei n° 11.340/06, conforme consta na 

denúncia de fls. 05/07.

Consta à fl. 216 certidão de óbito do acusado.

O Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da extinção da 

punibilidade, com fundamento no Artigo 107, I, do Código Penal c/c Artigos 

61 e 62, do Código de Processo Penal (fl. 217).

 É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, compulsando os autos, verifica-se que o acusado faleceu 

em 04/02/2018, conforme faz prova a certidão acostada à fl. 216.

Assim, o Artigo 107 do Código Penal elenca as hipóteses de extinção de 

punibilidade, sendo que, em seu inciso I, lista a hipótese dos autos (morte 

do agente).

ISTO POSTO, com fulcro no Artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c 

Artigos 61 e 62 do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado RODRIGO DA COSTA 

CIPRIANO devidamente qualificado nos autos, em relação aos delitos que 

lhe foram atribuídos neste feito.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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Rondonópolis, 23 de Março de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632211 Nr: 4133-85.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR PATRICK GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado HIGOR PATRICK GARCIA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu 

defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 05 de 

abril de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669481 Nr: 2119-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 86/87) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 24/04/2018, às 

14h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670889 Nr: 3312-76.2018.811.0064

 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: IADS, ABDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para comparecer na audiência de Conciliação a 

ser realizada no dia 26/04/2018 às 16h30min no CEJUSC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623771 Nr: 6514-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO TELES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 623771

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima e das 

testemunhas arroladas, ante o teor da cota ministerial de fls. 76.

 Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório do réu para o dia 

05/06/2018, às 15h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637709 Nr: 8506-62.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DIEGO LOURENÇO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 637709

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima, ante o teor da 

cota ministerial de fls. 79.

Ademais, aguarde-se a realização da audiência aprazada para o dia 

22/02/2018, perante o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT 

(fls. 78).

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Rondonópolis, 15 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661506 Nr: 10149-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FILIPE DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público 

de fls. 106, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 
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ao acusado, PABLO FILIPE DA SILVA DIAS, devidamente qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para justificar suas atividades e 

o local de moradia;II – Comparecer semanalmente ao CAPS – Ad, para 

tratamento e acompanhamento do vício em entorpecentes, devendo sua 

presença ser comprovada mediante relatórios mensais, que deverão ser 

enviados por aquele centro de atendimento a este Juízo.III – Evitar a 

prática de infrações penais; Em caso de descumprindo de alguma das 

medidas acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do 

acusado. Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se, 

dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2 , ambos da 

CNGC.Nos termos do Artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima 

para que tome ciência desta decisão (soltura do acusado), nos moldes do 

Enunciado nº 09 do FONAVID, informando-lhe que qualquer 

agressão/ameaça/perturbação por parte do acusado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Rondonópolis, 25 de Outubro de 2017.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634200 Nr: 5605-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 634200

 Vistos em correição.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Elisangela Passos.

Ademais, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se vê às fls. 70, mudou de endereço sem informar o local da 

atual residência, consoante se verifica de fls. 87 e fls. 91, razão pela qual 

o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo 

Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Outrossim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos facultando o prazo de 05 (cinco) dias 

para as partes.

Por fim, fica cancelada a audiência aprazada para o dia 12/12/2017 (fls. 

88).

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661506 Nr: 10149-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FILIPE DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 661506

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, 31 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623771 Nr: 6514-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO TELES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 623771

Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 38/2017/PRES, publicada em 20/01/2017, que 

suspendeu o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, tendo como feriado Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nacional) 

dia 12.10.2017 (quinta-feira), o que impossibilita a realização da audiência 

anteriormente aprazada, motivo pelo qual, redesigno-a para o dia 

13/12/2017, às 13h30min.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 04 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612888 Nr: 3401-75.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MOTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Primeiramente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

citado, conforme se vê às fls. 58/59, e também intimado para a presente 

solenidade (fls. 74/75), não compareceu na presente solenidade, razão 

pela qual o processo seguirá sem a sua presença, na forma preconizada 

pelo Artigo 367 do Código de Processo Penal.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos facultando o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – Assessora de 

Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637013 Nr: 7930-69.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALVA ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 637013.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 47) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 10/04/2018, às 

17h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612888 Nr: 3401-75.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MOTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 3401-75.2013.811.0064 – Código 612888.

Vistos etc.

Aguarde-se a realização da audiência aprazada às fls. 72.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634200 Nr: 5605-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 5605-24.2015.811.0064 – Código 634200.

Vistos etc.

Tendo em vista que esta magistrada estará ausente da Comarca com 

vistas à participação no curso de Pós Graduação – MBA, devidamente 

autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no período de 

18 a 20 de Maio do corrente ano, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada neste feito para o dia 12/12/2017, às 16h.

Sem prejuízo, considerando o teor da certidão de fls. 87, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

 Notifiquem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671145 Nr: 3534-44.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLER LANDOVOIGT CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIASSELVI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3534-44.2018.811.0064 (Código 671145)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE CLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS proposta 

ROSICLER LANDOVOIGT CORRÊA em desfavor PAULO ELIZANDRO DE 

OLIVEIRA.

 Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com fundamento nos Artigos 98 e 99, § 3º do Código de Processo 

Civil e Artigo 28 da Lei 11.340/2006.

 Outrossim, poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

Ademais, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se a parte requerida para comparecer a audiência de conciliação, 

devendo constar no mandado as advertências dos Artigos 335 e 344, do 

Código de Processo Civil, informando-lhe que poderá contestar a presente 

demanda, desde que o faça por intermédio de advogado (a), no prazo de 

15 (quinze) dias que fluirá a partir da realização da referida solenidade 

nos termos do Artigo 335, I, CPC.

 Intime-se a parte requerente para comparecer na audiência de 

conciliação.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 22 de março de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638213 Nr: 88-04.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638213

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 64, redesigno a audiência para o 

dia 12/09/2018, às 14h30min.

 Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612722 Nr: 3224-14.2013.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA, JOSELY DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 612722

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima e da 

testemunha arrolada, ante o teor da cota ministerial de fls. 96.

 Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório do réu para o dia 

06/06/2018, às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623208 Nr: 6112-19.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 623208

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima 

Francinalva Maria de Lima Silva, ante o teor da cota ministerial de fls. 62.

 Sem prejuízo, designo audiência visando o interrogatório do réu para o dia 

05/06/2018, às 16h30min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612722 Nr: 3224-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA, JOSELY DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3224-14.2013.811.0064 – Código 612722.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Hemerson de Oliveira

Data e horário: quarta-feira, 13 de Dezembro de 2017, 09h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Dr. Augusto Cesar Fuzaro.

 Vistos etc.

Inicialmente, ante o teor da certidão de fls. 94, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

Ás providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – Assessora de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 612722 Nr: 3224-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA, JOSELY DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 612722

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de fls. 90, designo audiência para o dia 

13/12/2017, às 09h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se, observando-se os endereços fornecidos às fls. 90.

Rondonópolis, 09 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635350 Nr: 6564-92.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 635350.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 49) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 18/04/2018, às 

13h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634246 Nr: 5645-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RUFINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634246.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 49) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 17/04/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 640848 Nr: 2339-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PEREIRA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 640848.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 67) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 12/04/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638213 Nr: 88-04.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 638213.

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 58) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 19/02/2018, às 

14h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, 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 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 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

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL o bem apreendido nestes autos, consistente no CONJUNTO 

VEICULAR TRA/C. TRATOR/CAB EST, MARCA/MODELO SCANIA/R 400 

A6X2, ANO/MODELO 2015/2015, COR BRANCA, PLACA AZV-0134-PR, 

RENAVAM 01058490475 e CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO 2015/2015, COR 

PRETA, PLACA BAC-3640/PR, RENAVAM 01069140640, em favor da 

proprietária TRANSPORTES GORSKI LTDA EPP, na condição de 

depositária dos referidos veículos, conforme parecer Ministerial à fl. 79, 

item “a”.Lavre-se o respectivo termo.Encaminhe cópia desta decisão à 

SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público.Cumpra, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891104 Nr: 2210-08.2018.811.0003

 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): JAIR LAVERDE, MADEIREIRA SANTA CRUZ 

LTDA, CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI EPP

 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 
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CRIMINAL o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C 

TRATOR/NENHUMA, MARCA/MODELO M. BENZ/LS 1941, ANO/MODELO 

1994/1994, COR BRANCA, PLACA IBP-0557, RENAVAM 00619004380, 

CHASSI Nº 9BM388057RB010441 E CAR/REBOQUE/ CARROC ABT, 

MARCA/MODELO KRONE, ANO/MODELO 1995/1995, COR VERMELHA, 

PLACA AFK-7290, RENAVAM 006338787068, em favor do proprietário 

JAIR LAVERDE, ou pessoa por ele autorizada na forma da lei.Expeça-se o 

respectivo termo.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para 

conhecimento.Oficie a Polícia Militar Ambiental para que proceda o 

levantamento do volume da carga de madeira apreendida e apresente os 

autos de infração emitidos contra os infratores e documentos relativos a 

inspeção.Sobrevindo os documentos, voltem-me conclusos para decisão. 

Cumpra, expedindo o necessário.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 66/2018-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 o Ofício n. 24/2018-GAB-RZS, datado de 04/04/2018, da 

MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, Doutora Rosângela Zacarkim dos 

Santos, que requer a nomeação de ISMÊNIA EVILY SILVA MONTEIRO, 

para o cargo de Assessor de Gabinete II da 1ª Vara Criminal de Sinop.

 RESOLVE:

 NOMEAR, ISMÊNIA EVILY SILVA MONTEIRO, portadora do RG Nº 

29001467 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 059.113.161-70, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II da 1ª Vara Criminal da 

Comarca 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, 05 de abril de 2018

 ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 67/2018-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 o Ofício nº 025/2018/GAB, de 04.04.2018, do MMª Juiz 

de Direto da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, Doutor 

Cleber Luís Zeferino de Paula.

 RESOLVE:

NOMEAR, JANAINA MIRELLA MARANI, portadora do RG Nº 23833629 

SSP/MT e inscrita no CPF Nº 044.620,261-44, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessora de Gabinete II, do Gabinete da Vara Especializada 

de 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, 06 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 68/2018-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 o Ofício nº 031/2018-GAB, de 04.04.2018, da MMª Juíza 

de Direto da 2ª Vara Criminal, em substituição legal, Rosângela Zacarkim 

dos Santos, que requer a nomeação de ELOIZA PEREIRA, para o cargo, 

em comissão, de Assessora de Gabinete II, no Gabinete da 2ª Vara 

Criminal;

RESOLVE:

NOMEAR, ELOIZA PEREIRA, portadora do RG Nº 2 3972980 SEJSP/MT e 

inscrita no CPF Nº 046.017.011-20, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessora de Gabinete II, do Gabinete da 2ª 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, 06 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 69/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR, em parte, a Portaria n. 57/2018-cnpar, datada de 04/4/2018, 

para fazer constar, onde se lê: "para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete I,".

Leia-se: "para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de Gabinete 

II,".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 06 de abril de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001263-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001495-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO URUCU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1001495-10.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 20.367,57; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[Classificação de 

créditos]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

URUCU DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA Vistos etc. Embora conste ordinariamente o nome do autor na 

lista de credores em ID n.° 4267341 do processo principal como credor 

trabalhista mensal relativo a um salário, de ver que sua situação dele 

modificou-se, visto que foi dispensado sem justa causa, como constatado 

pelos documentos coligidos com a inicial, quando promoveu ação 

trabalhista, sagrando-se vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, 

trata-se de habilitação retardatária de crédito, apresentada antes da 

homologação da assembleia geral de credores, na qual será tratada como 

impugnação tempestiva de crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 

11.101/2005. Desta feita, determino o apensamento desta habilitação de 

crédito à recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, 

intimando-se a recuperanda e o administrador judicial. Destarte, sem óbice, 

por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 05 de abril de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECI MACIEL COSTA (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA 

ID Nº 9919643

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002574-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARLOS ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. SINOP, 6 de abril de 2018. LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007486-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

SINOP, 6 de abril de 2018. LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001934-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON DANIEL CAMILO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que o Requerido efetuasse o pagamento do débito ou contestasse a 

presente ação, o qual foi devidamente citado/intimado por meio do Senhor 

Oficial de Justiça no dia 11/04/2017, conforme certidão anexada no ID 

6060304. SINOP, 6 de abril de 2018. LIVIA FURQUIM RODEIGUES QUEIROZ 

DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) em subst. legal SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007176-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que o Requerido efetuasse o pagamento do débito ou contestasse a 

presente ação, o qual foi devidamento citado/intimado por meio de carta 

com AR (Aviso de Recebimento), anexado aos autos em 16/11/2017, ID 

10724409. SINOP, 6 de abril de 2018. LIVIA FURQUIM RODEIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) em subst. legal SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010817-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON INACIO RHODEN (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR, 
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NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

ID Nº 10576552.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010719-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (DEPRECADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAR, 

NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DA SRA. OFICIALA DE 

JUSTIÇA ID Nº 10393766.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007478-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (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:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008450-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LAURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO as partes/advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. SINOP, 6 de abril de 2018. LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 10206-70.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 CERTIFICO que, decorreu “in albis” o prazo para a parte autora manifestar 

nos autos. Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada pessoalmente a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 195435 Nr: 17180-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, INTIME-SE a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais da seção 19 do capítulo 2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Noutra 

senda, quanto ao requerimento de buscas via sistema renajud de p. 

116/117, não merece prosperar, pois imprescindível para seu deferimento, 

a comprovação de que a parte credora, a quem incumbe o ônus de 

localizar bens do devedor a fim de satisfazer sua pretensão e indicá-los 

ao juízo, tenha despendido esforços nesse sentido. (...). Portanto, 

INDEFIRO a pretendida busca de bens de propriedade do executado, no 

referido sistema, devendo a parte exequente indicar bens passíveis de 

penhora ou o que entender de direito, no prazo de 10 dias, se infrutífera a 

penhora via sistema bacenjud, conforme acima já determinado.Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 6906-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA PEREIRA & CIA LTDA - MADEIREIRA 

NOVO HORIZONTE, DAVID DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 "Vistos etc. (...). Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, defiro desde logo a busca de bens de propriedade 

da parte executada via sistema renajud. Inteligência específica do art. 854, 

§ 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais da 

seção 19 do capítulo 2 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 8965-56.2011.811.0015

 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: ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.121.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191362 Nr: 12995-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWFNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 "Vistos etc. (...) Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5373-33.2013.811.0015

 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: BIOCLÍNICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRIK IMÓVEIS, ANDRÉ CELESTINO ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180663 Nr: 1502-92.2013.811.0015

 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 ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TARSO COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.103.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: AUTOR: M C K EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Parte Ré: RÉU: PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS 

Vistos etc. No que concerne a petição de id. 12536943, este Juízo lamenta 

a avareza da milionária parte autora. Indubitavelmente, pela musculatura 

econômico-financeira do empreendimento e da própria parte que o 

sustenta, pela estrutura que apresenta, pelo volume de negócios 

vislumbrados, pelo aporte de recursos obviamente já empregados em sua 

efetivação até o momento, pelo contrato social da empresa gestora do 

negócio que ultrapassa meio milhão de reais e por tudo mais que numa 

análise mais acurada pode ser facilmente detectado, que este juízo abdica 

de aprofundar, por ser totalmente a mesmice ululante, é caso que está a 

anos-luz do que seria um sadio conceito de pessoa hipossuficiente. A 

parte reclama de tutela urgente, mas, no entanto, boicota-se a si mesma 

ao deixar de cumprir preceitos legais que, sem qualquer indicativo ínfimo 

de pobreza real, intenta levar vantagem indevida, com ares de sonegar 

tributo que só alguém muito muquirana tenderia assim a agir. Ação movida 

durante o plantão judiciário em 30/03/2018, com 08 dias em curso, indo, 

com esta, para a terceira decisão judicial sem efetividade alguma, por 

exclusivo comportamento enviesado da própria autora. Primeiro, de acordo 

com a douta magistrada plantonista, não seria matéria de plantão. 

Discussões à parte, segundo, com a redistribuição do feito, foi 

determinada a emenda, cumprida sem maior acuidade (apenas anotando o 

nome dos litisconsortes passivos, sem nem ao menos mencionar que 

desconhecia o restante de suas qualificações). Terceiro, advinda outra 

petição a posteriori, esta sob análise, a apresentar as bases e a discutir a 

forma de preparo da causa. Quarto, por fim, com pleito subsidiário de 

parcelamento das custas processuais. Até parece que a parte autora não 

interessa pela análise da liminar em si, a criar obstáculos menores de 

pronto solucionáveis, tendo em vista as condições acima ponteadas que 

desautorizam falar em parcelamento das custas, que não deixa de ser 

uma forma mitigada de assistência judiciária. Na decisão anterior o juízo já 

indicou como poderia ser resolvida a questão do valor da causa e seu 

respectivo preparo adequado. A parte autora, de maneira inteligente, 

discorreu corretamente seu entendimento a respeito do tema. Porém, em 

vez de cumprir o preceito legal, no critério que sugeriu, conforme o juízo 

facultou, enveredou por adiar o preparo integral, mesmo ante as 

evidências de que não faz jus ao benefício da assistência judiciária em 

sua nuance de parcelamento das custas processuais. Se a parte autora 

quer ou não postergar a análise da liminar, é questão inusitada e refoge da 

alçada deste juízo. Importa que a causa deve ser preparada, consertado o 

seu valor nos parâmetros que a própria parte autora traçou, ou seja, valor 

da causa, tendo apenas o uso e gozo da coisa pelo exercício de sua 

posse, ora dita esbulhada (perdida), este o bem da vida almejado, que seja 

em 1/3 da avaliação feita, conforme o laudo incluso de id. 12536457, 

recolhendo-se a taxa judiciária e as custas processuais em até 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Isto posto, admito como razoável o 

valor apontado para a causa em 1/3 da avaliação do imóvel que teria sido 

invadido, para determinar sua correção e prepará-la integralmente em 15 

dias, indeferindo, por conseguinte, o subsidiário parcelamento pretendido 

das custas. Trata-se de processo que pode se transformar em volumoso 

caderno eletrônico. Oriundo do plantão judiciário, fisicamente distribuído, 

teria sido digitalizado pelo Cartório Distribuidor ao efetivar a devida 

distribuição eletrônica. Mas infelizmente o fez, como tem acontecido em 

outros casos de mesma fonte (plantão judiciário), de maneira tosca, com 

inversão de várias peças e páginas que deveriam ser sequenciais, em 

virtude da própria formatação lógica e racional do processo. O que tem 

dificultado sobremaneira o manuseio e inteligência dos autos, 

simplesmente evitável com uma digitalização adequada e em conformidade 

com o caderno físico. Neste aspecto, embora já tratado verbalmente com a 

nobre colega e Diretora do Foro e com o digno servidor do Cartório 

Distribuidor, oficie-se àquela, solicitando-lhe a gentileza, se assim 

entender por bem, de orientar o respectivo setor, de modo que a 

digitalização e a distribuição do processo, convertido do físico para o 

eletrônico, possa refletir sua montagem conforme originais. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 06 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002619-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE MARQUETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANO JOSE 

MARQUETTO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 337 de 417



SOCIAL Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia 

como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 06 de abril de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000864-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILI NELSON BELASQUEM PETER (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO OAB - RO338-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000864-37.2016.8.11.0015 Decisão proferida em 

audiência: “Vistos etc. Em determinadas circunstâncias a nomeação de 

defensor dativo ou público à parte vai além dos casos de hipossuficiência 

ou curadoria, como na hipótese de resguardar necessariamente o 

contraditório. É o que ocorre, por exemplo, em caso de réu, no âmbito 

criminal, que mesmo sendo rico, não se defende. Também ocorre no caso 

dos autos, a envolver matéria de ordem pública, que a ausência do 

contraditório pode implicar em alegação de nulidade, que deve ser suprido 

por defensor dativo ou público, já que a desidiosa defesa possivelmente 

constituída não se dignou a dar as caras. Ad cautelam, a fim de evitar 

prejuízos e delongas no processo, ainda que arbitrando honorários pelo 

trabalho desempenhado nesta audiência, mantenho a nomeação da douta 

Defensora Pública, apenas para o ato, e em favor da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso arbitro honorários no valor de R$ 954,00, a 

cargo da parte requerida devendo ser expedida certidão, disponibilizada à 

douta Defensora Pública para os fins devidos. Saem os presentes 

intimados. Intime-se. Cumpra-se”.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000864-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILI NELSON BELASQUEM PETER (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA DE CARVALHO OAB - RO338-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000864-37.2016.8.11.0015 Decisão proferida 

em audiência: “Vistos etc. Cumprida a ordem deprecada, restituam-se os 

autos à comarca de origem, com os nossos cumprimentos, após as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se”.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005646-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TKA GUINDASTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS BISOTTO PEGORINI OAB - RS93232 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOVA & CANOVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

5 dias, manifestar e requerer o que entender de direito sobre a certidão da 

Oficial de Justiça juntada aos autos no documento Id 12562699, mais 

precisamente para proceder ao pagamento da complementação da 

diligência requerida pela Oficial de Justiça, devendo a importância ser 

recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 

07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento, para 

posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011230-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDE MARIA GAZZOLA VACARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (RÉU)

ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO)

 

Certifico que as contestações juntadas aos autos no documento Id 

12502181 e 12571993 foram apresentadas no prazo legal. Certifico ainda, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente 

impugnação às contestações e documentos juntados pelos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009458-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI ZANOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇAO VOLUNTÁRIA (RÉU)

 

Certifico, autorizada 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, no 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar a este Juízo, por meio eletrônico, no 

e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br, o RESUMO/MINUTA/SÍNTESE da petição 

inicial, em arquivo WORD, comprovando nos autos o envio, para posterior 

confecção e expedição do Edital de Citação Terceiros Interessados, para 

cumprimento do despacho Id 12090378.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008467-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOGO BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico, ante o teor da petição juntada pelo autor no documento Id 

12081517, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 26 de junho de 2018, às 13h, e impulsiono os autos à intimação das 

partes para comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos com 

poderes para transigir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000478-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MACHADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FABIANO SALVADOR (RÉU)

 

Processo nº 1000478-36.2018.8.11.0015. Autor: César Machado da Silva. 

Réu: Alex Fabiano Salvador. Reporto-me à decisão proferida em 

07.02.2018 (Doc. Id. 11664424), que indeferiu o pedido de assistência 

judiciaria gratuita formulado na inicial, determinando ao autor complementar 
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a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e taxas 

processuais .  Não obstante ,  em 15.02.2018 (Docs .  Id . 

11748694/11748789), o autor limitou-se a formular pedido de 

“reconsideração” da referida decisão, apresentando cópia digitalizada de 

sua CTPS. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada em 

24.01.2018 por intermédio do sistema informatizado “PJe”, na qual o autor 

aduz, em síntese, que: “O promovente, na data de 09/08/2011, alienou uma 

motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, ano/modelo 2008, cor VERMELHA, 

placa NJB 6276, RENAVAM 969681755 e chassi 9C2KC08508R059820 ao 

promovido, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após a tradição do 

objeto, momento em que o recibo preenchido também foi devidamente 

entregue ao comprador (comprovante em anexo), ficou sob o encargo 

deste efetuar a transferência de propriedade nos termos do que 

preleciona o Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, no ano de 2017, 06 

(seis) anos após a realização do referido negócio, o autor deu entrada em 

financiamento de casa própria junto a Caixa Econômica Federal, momento 

em que foi informado que seu nome estava inscrito nos órgãos protetivos 

ao crédito, obstando o financiamento desejado. Em contato com o 

DETRAN/MT foi advertido de que a negativação submergiu do 

inadimplemento dos tributos da motocicleta supracitada, a qual não havia 

sido transferida pelo comprador, de modo que as obrigações dela 

provenientes continuavam sendo emitidas em face do demandante. O 

autor/alienante, que é pessoa de baixa renda e paulatinamente utiliza-se 

do crédito nos comércios locais, viu-se compelido a solver os 

compromissos retro transcritos a fim de eliminar as restrições que sobre si 

recaiam, com fito exclusivo de poder voltar a utilizar do crédito e findar os 

constrangimentos que haviam se transformado em rotina por ocasião da 

desídia implementada pelo réu/adquirente. De tal sorte, após todos os 

transtornos, dissabores, humilhações e aborrecimentos experimentados, o 

promovente viu-se obrigado a buscar a tutela jurisdicional para reaver os 

valores despendidos com obrigações que eram de competência do 

adquirente, bem como de sofrer justa reparação em danos morais 

objetivando reestabelecer o status quo que as partes ostentavam antes 

desta tortuosa relação” [sic, Doc. Id. 11467200]. Em razão disso, requer a 

“concessão da tutela de urgência liminar inaudita altera pars com fulcro no 

§ 2°, art. 300, do NCPC, determinando a imediata transferência de 

propriedade do veículo, sob pena de arbitramento de multa diária em razão 

de eventual descumprimento da medida. Ainda, requer seja oficiado o 

DETRAN/MT que a motocicleta pertence ao réu e que todos os débitos 

oriundos dessa relação sejam em face deste designados” [sic, Doc. Id. 

11467200]. No mérito, requer a “estabilização dos efeitos da tutela de 

urgência pleiteada, determinando a transferência da propriedade da 

motocicleta sob pena de multa diária oriunda de eventual descumprimento” 

[sic, Doc. Id. 11467200] e a condenação do réu ao pagamento de R$ 

1.641,31 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), 

a título de ressarcimento de danos materiais, bem como de indenização 

por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese 

necessária. Decido. De início, apesar do “pedido de reconsideração” 

carecer de fundamento legal em nosso ordenamento jurídico, 

considerando que o autor comprovou o auferimento de modesto 

rendimento mensal, em observância ao disposto nos arts. 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput”, do CPC, derrogo a decisão proferida em 07.02.2018 

(Doc. Id. 11664424) e concedo a César Machado da Silva os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Quanto aos pedidos liminares, consta que, 

em 09.8.2011, César Machado da Silva vendeu para Alex Fabiano 

Salvador a motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, ano/modelo 2008/2008, de 

cor vermelha, placa NJB-6276, Renavam 969681755, pelo valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), oportunidade na qual a documentação do 

veículo foi entregue ao réu (CRV, CRLV e DUT). A comunicação de 

transferência de veículo ao órgão executivo de trânsito é diligência mútua, 

ou seja, que pode ser realizada por qualquer das partes, nos termos dos 

arts. 123, § 1º e 134, “caput”, do CTB, e proporciona a correspondência 

entre a realidade fática e o banco de dados do Detran/MT. Não obstante, 

compulsando os autos, constata-se que não está caracterizado o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC 300, “caput”, “in fine”) 

para concessão da tutela de urgência pleiteada, pois a motocicleta foi 

vendida em 09.8.2011 e a presente ação ajuizada somente em 15.02.2018 

– após transcorridos mais de 06 (seis) anos. Destarte, sem embargo das 

judiciosas razões esposadas pelo autor, a verdade é que não há urgência 

para se determinar, liminarmente e “inaudita altera pars”, a “imediata 

transferência de propriedade do veículo, sob pena de arbitramento de 

multa diária em razão de eventual descumprimento da medida” e a 

comunicação ao “DETRAN/MT que a motocicleta pertence ao réu e que 

todos os débitos oriundos dessa relação sejam em face deste 

designados” [sic, Doc. Id. 11467200], sobretudo diante do disposto no art. 

134, “caput”, do CTB. Além disso, o autor não comprovou a impossibilidade 

de efetivação da transferência pela via administrativa, sobretudo 

considerando que possui cópia autenticada do CRV – Certificado de 

Registro de Veículo, preenchido, datado e assinado no campo de 

“autorização para transferência de propriedade de veículo ATPV” [sic, 

Doc. Id. 11467357]. Posto isso, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formulado na inicial, determino a citação do réu para os temos da ação e, 

em prosseguimento, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para 26.6.2018 (terça-feira), às 15:00 horas, 

devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante prepostos 

com poderes para transigir. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 1º 

e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada pelo conciliador 

Jonas Edu Gruen, no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 13 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011599-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON LUIZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedimento de Jurisdição Voluntária nº 1011599-95.2017.8.11.0015. 

Autor: Gledison Luiz Leite. Trata-se de procedimento de jurisdição 

voluntária ajuizado em 11.10.2017 através do sistema informatizado “PJe”, 

na qual o autor aduz, em síntese, que “quer ser doador ao Sr. Ademir dos 

Santos (receptor), que tem doença Insuficiência Renal Crônica, CID nº 

18.0 e necessita com urgência de implante de rins para ter sua saúde 

restabelecida”, “após vários exames, restou claro e evidente que o Sr. 

Gledison Luiz Leite (doador) tem compatibilidade de fazer a doação” e 

“para que seja realizada a cirurgia de transplante, necessário a ordem 

judicial, que autorize a realização, motivos pelo qual do ensejo ao presente 

pedido de alvará judicial” [sic – Doc. Id. 10281871, f. 07]. Em razão disso, 

requereu “que seja concedido alvará judicial, autorizando ao requerente a 

retirada de um dos rins (órgão duplo), em favor do Sr. Ademir dos Santos, 

inscrito no CPF/MF sob n.º 829.097.681-04, o que não impedirá que o 

doador de continuar vivendo sem riscos para a sua integridade ou grave 

comprometimento de suas aptidões vitais” [sic – Doc. Id. 10281871, f. 07]. 

Com vistas, em 16.01.2018 (Doc. Id. 11365386) o Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente ao pedido do autor. É a síntese necessária. 

Decido. A doação de órgãos humanos é atualmente regulamentada pelo 

Decreto nº 9.175/2017, havendo necessidade de autorização judicial para 

a doação entre indivíduos vivos e não relacionados (ou seja, que não são 

companheiros ou parentes até quarto grau, na linha reta ou colateral). 

Dispõe o referido decreto, “in verbis”: “Art. 27. Qualquer pessoa capaz, 

nos termos da lei civil, poderá dispor de órgãos, tecidos, células e partes 

de seu corpo para serem retirados, em vida, para fins de transplante ou 

enxerto em receptores cônjuges, companheiros ou parentes até o quarto 

grau, na linha reta ou colateral. Art. 28. As doações entre indivíduos vivos 

não relacionados dependerão de autorização judicial, que será 

dispensada no caso de medula óssea. Parágrafo único. É considerada 

como doação de medula óssea doação de outros progenitores 

hematopoiéticos. Art. 29. Somente será permitida a doação referida nesta 

seção quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos, 

células e partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador 

de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não apresente 
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grave comprometimento de suas aptidões vitais e de sua saúde mental e 

não causa mutilação ou deformação inaceitável. § 1º. A retirada nas 

condições estabelecidas neste artigo somente será permitida se 

corresponder a uma necessidade terapêutica, comprovadamente 

indispensável para a pessoa receptora. § 2º. O doador vivo será prévia e 

obrigatoriamente esclarecido sobre as consequências e os riscos 

decorrentes da retirada do órgão, tecido, células ou parte do seu corpo 

para a doação. § 3º. Os esclarecimentos de que trata o § 2º serão 

consignados em documento lavrado e lido na presença do doador e de 

duas testemunhas. § 4º. O doador especificará, em documento escrito, 

firmado por duas testemunhas: I – o tecido, o órgão, a célula ou a parte do 

seu corpo que doará para transplante ou enxerto; II – o nome da pessoa 

beneficiada; III – a qualificação e o endereço dos envolvidos” [sic, g. n.]. 

Na espécie, a doação pretendida pelo autor corresponde à necessidade 

terapêutica comprovadamente indispensável para o receptor, consoante 

laudos médicos que instruem a petição inicial (Docs. Id. 10282049, 

10282179). De igual forma, foram feitos prévios exames atestando a 

compatibilidade entre o autor e o beneficiário Ademir dos Santos (Docs. Id. 

10282084/10282131). Os rins são órgãos duplos e a retirada de um deles, 

via de regra, não impede o organismo do doador de continuar vivendo sem 

risco para a sua integridade e não apresenta grave comprometimento de 

suas aptidões vitais e de sua saúde mental, tampouco causa mutilação ou 

deformação inaceitável, sendo que, “in casu”, o autor tem plenas 

condições físicas e fisiológicas de se submeter à doação. Por fim, consta 

ainda documento escrito (Docs. Id. 10282024/10282043), firmado por duas 

testemunhas (Ademir Valentim Gabriel e Denis dos Santos), na qual o 

autor Gledison Luiz Leite especifica o órgão que doará para transplante 

(rim), o nome do beneficiado (Ademir dos Santos), a qualificação e o 

endereço dos envolvidos. Posto isso, diante do preenchimento dos 

requisitos legais, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

com fundamento nos arts. 28, “caput” c.c. 29, “caput” e §§ 1º a 4º, do 

Decreto nº 9.175/2017, julgo procedentes o pedido formulado na inicial e 

autorizo a doação em vida de órgão – 01 (um) rim – pelo autor para 

transplante, tendo como beneficiário Ademir dos Santos, CPF nº 

829.097.681-04, expedindo-se o competente alvará e observado o 

disposto nos arts. 33 e seguintes do referido Decreto. P. R. I. C. Sinop/MT, 

18 de janeiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 250342 Nr: 18491-08.2015.811.0015

 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: WALTER DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI HENTGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Vieira - 

OAB:18011/0, LUIZ FERNANDO DE MELLO - OAB:137705, Walter de 

Mello Filho - OAB:14.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Walter de Mello 

em face de Juraci Hentges em 20.11.2015, estando pendente a produção 

da prova pericial determinada em 10.5.2017 (f. 567).

Não obstante, os autos vieram conclusos em razão do pedido de 

prorrogação de prazo formulado pelo perito judicial em 15.3.2018 (f. 716).

Pois bem. Embora a regra processual (CPC, art. 476) preceitue que o 

prazo para entrega do laudo pode ser prorrogado por apenas uma vez, 

pela metade do prazo originalmente fixado, as razões indicadas pelo perito 

- necessidade de obtenção de certidões para chegar ao título primitivo do 

Estado - demonstram que a impossibilidade de apresentar o laudo no 

prazo decorre de circunstâncias que independem do perito e fogem à sua 

competência, razão pela qual, com fundamento no artigo 139, VI, do CPC, 

defiro o pedido formulado pelo perito judicial, concedendo-lhe o prazo de 

90 (noventa) dias, para entrega do laudo.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173824 Nr: 9099-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM TERRAPLANAGEM E CONST. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE FERREARI - OAB:6793, 

FLÁVIA CRISTINA FERRARI SABINO - OAB:28.490, PEDRO HENRIQUE 

CARNEIRO - OAB:19366, ROSANA ARAÚJO DE CARVALHO - 

OAB:40.233

 Considerando o não comparecimento da testemunha arrolada pelo autor, 

embora tenha se comprometido a trazê-la, independentemente de 

intimação (f. 93), cabe observar o disposto no artigo 455, § 2º, do CPC, 

presumindo-se que a parte desistiu de sua inquirição.

Mesmo raciocínio se aplica à testemunha arrolada pela ré, pois, embora 

tenha requerido, apenas nesta oportunidade, a expedição de carta 

precatória para oitiva da testemunha na comarca de Brasília/DF, em 

07.4.2017 (fls. 136/137), já havia informado expressamente que a 

testemunha ‘iria se apresentar de forma espontânea, não sendo 

necessária a intimação por este Juízo’ [sic].

Quanto ao pedido de conversão dos debates orais em razões finais 

escritas, formulado pelo advogado da ré, apesar da gravidade dos fatos, 

a causa não apresenta questões complexas de fato ou de direito, 

cabendo observar a regra processual prevista no artigo 364 do CPC.

Com estas razões e fundamentos jurídicos, homologo a desistência de 

oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, indeferindo, por 

conseguinte, o pedido de expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha arrolada pela ré, bem como o pedido de conversão dos 

debates orais em razões finais escritas, declarando encerrada a instrução 

processual e determinando sejam os autos conclusos para sentença, nos 

termos do artigo 366 do CPC.

Defiro o pedido de juntada de carta de preposição, formulado pelo 

advogado da ré.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259230 Nr: 3210-75.2016.811.0015

 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: SILVINA GOMES LEDESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BUSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- 

A/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que a parte autora devidamente intimada, até a 

presente data, não efetuou o pagamento dos honorários da conciliadora, 

razão pela qual remeto os autos à intimação pessoal para que a própria 

parte efetue o pagamento, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 7469 Nr: 451-08.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA HZ DA AMAZONIA 

LTDA, HELMUTH OTTO ZUBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503

 Reporto-me à decisão proferida em 05.12.2016 (f.213), que determinou a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome dos 

executados, pelo sistema “Bacenjud”, até o limite de R$ 80.957,08 (oitenta 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), bem como, não 

havendo ativos financeiros disponíveis, determinou a penhora de veículos, 

pelo sistema “Renajud”.
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Não obstante, embora frustrada a tentativa de indisponibilidade, não foi 

cumprida a ordem judicial no tocante à penhora de veículos, vindo a 

exequente a requerer, em 19.12.2016 (f. 217), a intimação dos 

executados para indicarem bens, reiterando o pedido de penhora dos 

veículos em 12.4.2017 (f. 222).

 Diante disso, defiro os pedidos formulados pela exequente em 19.12.2016 

(f. 217) e em 12.4.2017 (f. 222), e determino o cumprimento integral da 

decisão proferida em 05.12.2016 (f. 213) e, frustrada a diligência, com 

fundamento no artigo 774, V, do CPC, determino aos executados, em 05 

(cinco) dias, indicarem quais são e onde se encontram os bens passíveis 

de penhora, sob pena de multa de até 20 % (vinte por cento) do crédito 

exequendo.

Cumpridas tais providências, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como promover os atos e diligências que lhe competem, indicando bens 

dos devedores, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252132 Nr: 19414-34.2015.811.0015

 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): LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - OAB:MT 

9.975 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de arresto formulado pela exequente 

em 25.10.2017 (fls. 143/144), dos imóveis denominados “Fazenda Santa 

Rosália, com área de 1.752 ha e 6.037 m², registrado na matrícula nº 

8.158, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT (fls. 109/114)” e “Fazenda 

Lambari, com área de 1.207,50 ha, registrado na matrícula nº 381 do CRI 

de Tabaporã/MT (fls. 115/117)”, mediante termo nos autos, cabendo à 

exequente promover a averbação no registro imobiliário, nos termos dos 

artigos 844 do CPC.Diante destas circunstâncias, evidenciada a 

necessidade de conhecimentos técnicos especializados para realizar não 

apenas a avaliação dos imóveis, mas, também, precisar a sua localização 

e delimitação, com fundamento nos arts. 464 c.c. 782, § 1º e 870, 

parágrafo único, todos do CPC, determino a avaliação e vistoria dos 

imóveis rurais arrestados, registrados nas matrículas nº 8.158 e 381 dos 

CRI’s de Porto dos Gaúchos/MT e Tabaporã/MT, respectivamente (fls. 

109/114 e 115/117) e, para o mister, nomeio avaliador o engenheiro civil 

João Gheller, 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, 82, § 1º).O laudo de vistoria e 

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, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias.Outrossim, determino ao oficial de justiça cumprir 

integralmente a decisão proferida em 16.9.2016 (f. 106), observando o 

disposto nos artigos 252 a 254 do CPC. Cumpridas as providências supra, 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar memória 

discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem como certidão 

atualizada das matrículas dos imóveis arrestados.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 302717 Nr: 10033-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA, 

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP, VITÓRIA PERFILADOS DE AÇO 

LTDA EPP, NORTÃO COMERCIO DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO 

FERNANDES - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT-6.218, ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - OAB:21814/O, 

CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, DAIANE FERREIRA CLARO 

ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12.687-B, EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, JORGE JERONIMO 

GONSO - OAB:10217/O, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 7.950

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que intimo as requerida para, no prazo legal, querendo 

manifestarem-se acerca dos Embargos Declaratórios tempestivos de fls. 

134/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 121463 Nr: 637-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência pelo motivo: 

Desconhecido. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta 

precatória, deverá, concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo 

extraída do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 268306 Nr: 8605-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI JOTON, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, bem como dar 

prosseguimento ao feito. Caso requeira cumprimento por mandado ou 

carta precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência 

ou preparo extraída do site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 287558 Nr: 838-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

cumprir integralmente a decisão de fls. 67/67v, notadamente ao 

recolhimento das custas, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 264995 Nr: 6515-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, bem 

como dar prosseguimento ao feito, especialmente sobre a devolução da 

correspondência com motivo da devolução “Não existe o Nr.” (f. 77v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 194703 Nr: 16450-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR VICTOR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPVIDROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, bem 

como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 2457-21.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO CLAUDINO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, bem 

como dar prosseguimento ao feito, especialmente sobre a 

correspondência devolvida com a informação “Desconhecido” (f. 74v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 76814 Nr: 5203-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIOL INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, bem 

como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 247689 Nr: 16942-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS PIANOSKI LTDA. - EPP, AFONSO 

PIANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, 

especialmente sobre a certidão do Oficial de Justiça de f. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 246780 Nr: 16371-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DE JESUS PEREIRA ME, SIMONE DE 

JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça disponibilizada no site 

do TJMT (consulta processual), bem como dar prosseguimento ao feito. 

Caso requeira (em novos pedidos) cumprimento por mandado ou carta 

precatória, deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência ou 

preparo extraída do site do TJMT.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269971 Nr: 9748-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETEMBRINO ANTONIO DEMARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE DALLA COSTA & DALLA COSTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT, 

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 Processo nº 9748-72.2016

Vistos, etc...

Considerando que a Ré desocupou o imóvel, defiro o pedido de fls. 

197/198.

Expeça-se o necessário, em especial, libere-se a caução de fls. 34.

Após, cls. para sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002461-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002461-70.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 

598.751,67; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[EXPROPRIAÇÃO DE BENS, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE 

SEMENTES LTDA Parte Ré: EXECUTADO: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA 

S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, etc... Trata-se de ação de 
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execução por quantia certa com pedido liminar de tutela de urgência – 

cautelar de arresto de bens que Seedcorp Produção e Comercialização de 

Sementes Ltda move contra Dalton Roberto Cagnini e DRF Comercial 

Agrícola S.A. em razão de uma dívida no valor originário de R$ 542.090,57, 

decorrente de duas notas promissórias e dois contratos de compra e 

venda. Aduz que o vencimento das obrigações ocorreu em 25.03.2018, e 

que não logrou êxito em receber o montante na esfera extrajudicial, 

afirmando que os devedores possuem inúmeros protestos e processos 

em que figuram como devedores, havendo indícios de insolvência, razão 

pela qual busca a tutela deste juízo a fim de receber o seu crédito. É o 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Os documentos ID 12496514, ID 12496566, ID 12496550, ID 

12496579, ID 12496931, ID 12496590, ID 12496574 e ID 12496613 

evidenciam que a exequente possuem títulos líquidos, certos e exigíveis 

nos valores originários de R$ 492.762,57 e R$ 49.328,00, 

respectivamente, em que figuram como devedores os executados. Já os 

documentos ID 12496602, ID 12496595, ID 12496896, ID 12497023, ID 

12497031, ID 12496624 e seguintes, demonstram que os devedores 

possuem diversas pendências financeiras recentes perante os órgãos de 

restrição ao crédito, algumas referentes a pequenas dívidas, tais como R$ 

124,00 e R$ 350,00, além de diversas ações de execução, busca e 

apreensão, reintegração de posse, elementos que evidenciam o risco ao 

resultado útil do processo. Ante o exposto, uma vez presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 c/c o art. 799, VIII, ambos do CPC, defiro a 

tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de tantos 

bens quantos bastem para a garantia da dívida. Considerando que em 

20/03/2018 foi deferido o processamento do pedido de recuperação 

judicial da executada DRF Comercial Agrícola S/A, processo nº 

1001011-92.2018.8.11.0015, decisão ID 12320612, suspendo o 

cumprimento da ordem de arresto e de medidas constritivas contra o 

patrimônio da referida devedora pelo período de 180 dias, art. 6º, § 4º da 

Lei nº 11.101/2005. Cumpra-se o mandado de arresto nesta Comarca, e 

expeça-se a competente Carta Precatória para a Comarca de Porto dos 

Gauchos – MT com a mesma finalidade. Cumprida a determinação supra, 

citem-se os executados para que no prazo de três dias efetuem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com 

depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem 

imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder do 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 6 de abril de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002149-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE SOUZA (AUTOR)

ELIAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002149-94.2018.8.11.0015 AUTOR: ELIAS FERREIRA, 

MARGARETE DE SOUZA RÉU: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que ambos os autores trabalham 

para “JOAO BOSCO DI DOMENICO E OUTROS” e percebem razoável 

remuneração mensal, tanto que são proprietários de um veículo Ford 

Ecosport XLT, placas NPC-3041, e uma motocicleta Yamaha YBR150 

Factor, placa QBM-6637, o que evidencia que eles não são pobres na 

acepção da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Com fundamento no art. 98, § 6º 

do CPC, faculto aos autores o direito ao parcelamento das custas 

processuais em seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira em cinco 

dias e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Intimem-se os 

autores para que procedam ao pagamento das custas processuais, em 

seis parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco 

dias, sob pena de extinção. O ressarcimento dos valores pagos pelo 

imóvel é mera consequência da rescisão contratual, razão pela qual 

indefiro o pedido de tutela de urgência, até porque inexiste prova nos 

autos de que a loteadora não disponibilizou o terreno com toda a 

infraestrutura necessária aos autores. Cite-se a ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2018, às 

14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC, sob pena de revelia art. 

344 CPC. Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do 

CPC, constando do mandado as respectivas advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002265-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO)

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CANDIDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002265-03.2018.8.11.0015 AUTOR: CLEMENTE 

PEREIRA DOS SANTOS RÉU: LAERCIO CANDIDO DA SILVA Vistos, etc. 

Defiro ao autor a assistência judiciária gratuita, bem como a prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

Conveniente a justificação prévia do alegado. Designo audiência para o dia 

24/04/2018, às 13:30 horas, devendo o autor arrolar as testemunhas no 

prazo de cinco dias. Cite-se o requerido e intime-o da data da audiência 

retro designada, consignando que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de Advogado. O prazo de 15 dias para contestar terá início a 

partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único do CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001116-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSA DAL MASO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001116-69.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

NELSA DAL MASO Parte Ré: RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de fazer que Nelsa Dal Maso move contra Unimed 

Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico. Aduz a autora 

que é beneficiária do plano de saúde decorrente de um contrato firmado 

entre a requerida e a empresa Metropolitana Imobiliária e Construtora Ltda, 

na condição de dependente do seu falecido esposo, Sr. Geraldino Dal 

Maso. Alega que o seu marido faleceu em 13.12.2016, e que ao comunicar 

o óbito à requerida, foi informada que seu plano de saúde seria cancelado 

em 22 de fevereiro de 2018, razão pela qual ingressou com a presente 

ação. Por fim, emendou a inicial noticiando que a requerida procedeu a 

rescisão contratual, doc. ID 12074873, pugnando pela concessão da tutela 

de urgência a fim de que seja restabelecido o contrato de plano de saúde. 

Instada a esclarecer o motivo pelo qual cancelou o plano de saúde da 

autora, a requerida informou que “a Requerente era beneficiária 

dependente de plano de saúde do seu esposo, tendo sido firmado em data 

de 01.01.2014, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e 

Hospitalares – Uniempresa Nacional Pleno nº. 9919, com registro na ANS 

sob nº. 458.341/0-88”. (...) “a perda da condição de dependente da 

Requerente Srª. NELSA DAL MASO, em virtude do falecimento do titular 

Sr. GERALDINO DAL MASO, ocorrido em data de 13.12.2016, o qual 

somente foi comunicado à operadora Requerida em data de 01.02.2017”. 

Alegou ainda que foi assegurado à requerente o direito de permanência 

pelo período de 1/3 do tempo que ela estava no plano (01/01/2014 a 

01.02.2017), ou seja, concedeu a ela o período de um ano, findo o qual lhe 

notificou “informando sobre a necessidade de alteração do plano, com os 

valores referentes, conforme e-mail em anexo e ligação gravada que 

poderá ser utilizada por este Juízo como prova”, doc. ID 12193056. É o 

relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que em um 

primeiro momento a autora foi beneficiária do plano de saúde firmado com 

a requerida no ano de 1996 pela empresa Dal Motos e Motores Ltda, doc. 

ID 11789724 e ID 11789728, no entanto, atualmente ela era beneficiária de 

um plano de saúde decorrente de outro contrato, desta feita celebrado em 

01/01/2014 entre a Metropolitana Imobiliária e Construtora Ltda e a 

requerida, doc. ID 11789736, na condição de dependente do seu marido, 

Sr. Geraldino Dal Maso. Conforme narrado na inicial, o Sr. Geraldino 

faleceu em 13.12.2016, e ao informar o falecimento à requerida, esta 

informou a autora que seu plano de saúde seria cancelado em 22.02.2018. 

Muito embora em um primeiro momento a conduta da cooperativa de saúde 

requerida pareça abusiva, a verdade é que a cláusula 51, § 2º do contrato 

entabulado entre as partes em 01/01/2014, doc. ID 11789736 dispõe que 

“em caso de morte do titular, demitido ou aposentado, o direito de 

permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano privado 

de assistência à saúde, nos termos do disposto neste contrato e nos 

artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 e no artigo 8º da RN 279/2011”. O art. 8º 

da Resolução Normativa nº 279/2011 da Agência Nacional de Saúde 

dispõe que “em caso de morte do titular é assegurado o direito de 

manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de 

assistência à saúde, nos termos do disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 

9.656, de 1998”. Já o art. 30, § 1º da Lei nº 9.656/98 dispõe que “O 

período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o 

caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo 

assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”. Assim, 

considerando que entre a data da celebração do contrato (01/01/2014) e a 

data em que a autora comunicou a requerida acerca do falecimento do 

titular do plano de saúde (01/02/2017) decorreram 3 anos, em 

cumprimento ao art. 8º da Resolução Normativa nº 279/2011 c/c art. 30, § 

1º da Lei nº 9.656/98, a requerida concedeu à autora o prazo de um ano 

de permanência no plano de saúde, findo no qual ela deveria aderir a um 

novo plano de saúde, com absorção total das carências, no entanto como 

ela quedou-se inerte, o plano de saúde foi cancelado, agindo a requerida 

no exercício regular de um direito. Pelo exposto, uma vez ausentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Prossiga o feito em seus ulteriores termos. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 6 de 

abril de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001888-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (RÉU)

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001888-32.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. Parte Ré: RÉU: 

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A, DALTON ROBERTO CAGNINI Vistos, 

etc. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente que Movida Gestão e 

Terceirização de Frotas S/A move contra D.R.F. Comercial Agrícola S/A e 

Dalton Roberto Cagnini. Aduz a autora que em 05.05.2017 celebrou 

contrato de locação de veículos com a primeira requerida, figurando o 

segundo requerido como garantidor do contrato. Alega que o referido 

instrumento teve como objeto 19 veículos automotores que foram 

devidamente entregues à requerida DRF, no entanto ela deixou de adimplir 

o pagamento da locação mensal desde outubro de 2017. Esclarece que 

notificou os requeridos em 05.02.2018, no entanto eles não procederam 

ao pagamento do débito e nem devolveram os veículos, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 

562 do C.P.C., que estando a petição inicial devidamente instruída o Juiz 

deferirá, sem ouvir o réu, a Liminar de Reintegração de Posse, caso 

contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, 

citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Neste 

caso, entendo ser desnecessária a justificação prévia do alegado, tendo 

em vista a farta documentação que instrui a inicial. Tratando-se de liminar 

em ação possessória, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar apenas se 

houve ou não comprovação hábil dos requisitos legais do art. 561 do 

C.P.C. Os documentos ID 12183358, ID 12183366 e ID 12183373 

evidenciam que a autora alugou 19 veículos de sua propriedade à 

requerida DRF, todos descritos e caracterizados às fls. 02/03 da petição 

inicial ID 12183316, o que evidencia a sua posse mansa e pacífica sobre 

os veículos. Os documentos ID 12183396, ID 12183405, ID 12183408, ID 

12183414, ID 12183420, ID 12183426, ID 12183428, ID 12183433 e ID 

12183442, evidenciam o narrado na exordial e comprovam que esta foi 

distribuída em menos de ano e dia da data do esbulho. Em casos análogos, 

os nossos Tribunais assim têm decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. 

OBJETO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS LOCATIVOS. APREENSÃO DOS 

AUTOMÓVEIS LOCADOS EM ALDEIAS INDÍGENAS EM OUTRO ESTADO. 

REINTEGRAÇÃO IMEDIADA NA POSSE DOS AUTOMOTORES. 

LEGITIMIDADE. TUTELA PROVISÓRIA SOB A FORMA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS PRESENTES (NCPC, ARTS. 300 E 303). PAGAMENTO 

IMEDIATO DOS LOCATIVOS DEVIDOS. ASSEGURAÇÃO. BLOQUEIO DE 

VALORES DA TITULARIDADE DA LOCATÁRIA. MEDIDA. NATUREZA DE 

ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIADE. 

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada 

sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter 

antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da 

subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação 

alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de 

certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco 

de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou 

risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter 

instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação 

perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Subsistindo 

latentes elementos denotando a inadimplência imprecada à locatária de 

veículos utilitários de substancial valor de mercado e que, ademais, estão 

sendo utilizados em condições que lhes ensejará depreciação substancial, 

conferindo plausibilidade ao direito formulado pela locadora à rescisão do 

contrato de locação e reintegração na posse dos automóveis locados, 
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denotando a situação de fato descortinada, ademais, a subsistência de 

perigo de lhe advir danos de difícil ou improvável reparação se perdurar a 

locação, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à concessão da 

tutela provisória postulada sob a forma de antecipação de tutela em 

caráter antecedente, legitimando que seja concedida a reintegração da 

locadora na posse dos automotores em caráter liminar, além do seu 

bloqueio no órgão de trânsito. 3. Deparando-se a locadora com a 

inadimplência da locatária e, outrossim, com a apreensão decorrente do 

fato de que os automotores locados encontram-se em aldeia indígena sob 

a posse indevida de terceiros, a simples vedação de circulação dos bens 

é inócua ao fim colimado de recuperação da posse dos automóveis, 

afigurando-se legítimo e necessário que seja concedida em seu favor a 

reintegração liminar na posse dos automotores locados, notadamente 

porque a mera proibição de circulação, defronte a inadimplência 

imprecada, não obsta que os bens sejam depredados e depreciados, de 

modo que, a par da proibição de circulação, devem, portanto, ser 

apreendidos e devolvidos à posse da sua proprietária. 4. Conquanto 

resolvido o contrato de locação de veículos automotores em caráter 

antecipado diante da suspensão do pagamento das parcelas dos locativos 

convencionados e autorização para que a locadora seja reintegrada na 

posse dos bens, não se afigura conforme o devido processo legal que, 

em sede antecipatória, seja determinado o bloqueio de valores da 

titularidade da locatária, à medida em que, a despeito da inadimplência 

imprecada, a locadora não ostenta título representativo de obrigação 

líquida e certa nem está patenteada a insolvência da locatária de molde a 

legitimar a medida, que tem nítida feição de arresto. 5. Agravo conhecido e 

parcialmente provido. Unânime. (TJDF; Proc 0710.73.4.072017-8070000; 

Ac. 107.6746; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 

21/02/2018; DJDFTE 06/03/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE LOCAÇÃO - 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DOS BENS LOCADOS - 

BUSCA E APREENSÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO - 

REVISÃO - JUROS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Autoriza a 

concessão da antecipação de tutela o preenchimento dos requisitos dos 

requisitos legais impostos para sua concessão prevista no art. 273, I, do 

CPC, quais sejam, prova inequívoca e verossimilhança da alegação, 

fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação ou que fique 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. 2. Estando comprovada a notificação, constituindo o 

devedor em mora, bem como comprovado que a ré celebrou 13 (treze) 

contratos de locação de veículos de veículos de transporte, sendo que 

todos os contratos encontram-se inadimplentes de longa data, autorizada 

está a concessão de liminar de restituição dos bens. 3. A alegação de 

elevadas taxas de juros, não causa repercussão, neste momento 

processual, mesmo porque não existe tabelamento de juros em nosso 

sistema jurídico atual e, nem poderia se constituir em motivo bastante a 

autorizar o inadimplemento contratual de longa data. 4. Recurso conhecido 

e desprovido. (AI 62283/2011, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2011, 

Publicado no DJE 14/12/2011) Pelo exposto, estando provado o quanto 

baste que a autora detém a posse plena dos bens; que sobre eles se 

verifica o esbulho; que as requeridas são as responsáveis por esse ato; 

que o esbulho data de menos de ano e dia, preenchendo assim os 

requisitos exigidos pelo art. 561 do C.P.C., CONCEDO A LIMINAR de 

reintegração na posse do bem esbulhado pleiteada pela autora na 

exordial, o que faço com fundamento no art. 563 do mesmo diploma legal. 

Expeça-se o competente mandado de reintegração de posse em favor da 

autora. Cumprida a liminar, citem-se as requeridas, dando-lhes ciência 

desta decisão e, para, querendo, no prazo de 15 dias, contestarem o 

pedido, art. 564 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012139-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO SCHNEIDER (EXECUTADO)

ALBERTO SHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012139-46.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

1157524. Expeça-se novo mandado de citação, nos termos da decisão de 

ID nº 10529529. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002751-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002751-85.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida, em caso negativo, mediante protesto do título, a fim de 

que comprove a mora desta, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE 

NÃO RESIDE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR 

EDITAL NÃO REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é 

imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 

72 do STJ. No caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, 

porque o devedor não mais reside no endereço informado no contrato, 

incumbia ao credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não 

caracterizada. Extinção do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. 

APELO PREJUDICADO. UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70049809403 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 – PROTESTO DO TÍTULO 

- MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA- CARÊNCIA DA AÇÃO. 

Recurso conhecido e desprovido. Para exercício da ação de busca e 

apreensão de bem guarnecido com a alienação fiduciária, indispensável à 

comprovação da mora, esta se faz com a efetiva intimação do devedor. É 

inoperante o protesto do título procedido por edital, quando não esgotada a 

possibilidade de entrega da notificação pessoal, como se apresenta o 

presente caso e o notário expede apenas edital, sem publicação na 

imprensa e o afixa no ‘local de costume”. (Ap 14731/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). No mesmo prazo, intime-se a 

parte requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002925-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU NUNES RONDON (AUTOR)

LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo nº 1002925-94.2018.8.11.0015 Verifico que os 

requerentes pugnam 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/2015, deve os 

requerentes comprovarem que não possuem 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 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se os requerentes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002682-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI FRANCISCONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002682-53.2018.8.11.0015 Solicitem-se as cópias 

necessárias à instrução da Carta Precatória (art. 260 do CPC). Após, 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Por fim, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013773-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PENHA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé, em razão da correspondência devolvida, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 05/07/2018, às 13 horas, a ser 

realizada pela Conciliadora, no Fórum local (sala 40). Sinop-MT, 06 de Abril 

de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012506-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (EXECUTADO)

GAIA ATACADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que as 

cartas de citação foram devolvidas. Sinop-MT, 6 de abril de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265735 Nr: 6923-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SCHENATTO LTDA, LOURDES 

GUERRA SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO 

- OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:OAB/MT. 7.106

 Tendo em vista que na intimação anteriormente expedida não constou os 

advogados dos executados, INTIMO-OS da sentença de fl. 94: 

"HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls.84/85. Em 

consequência, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

6923-58.2016.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO SAFRA S/A em face de COMERCIAL 

SCHENATTO LTDA E LOURDES GUERRA SCHENATTO

Sem custas, conforme dispõe art. 90 §3º do CPC. Transitada esta em 

julgado, autorizo o levantamento do valor bloqueado em favor da parte 

executada. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8998 Nr: 219-64.1995.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO CEZAR DE ABREU, JOSÉ PAULO 

LEITE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 5368

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO os 

EXECUTADOS para em cinco dias efetuar o recolhimento de uma 

autenticação para expedição do mandado para baixa da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203953 Nr: 6148-14.2014.811.0015

 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: SAMOEL REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:17.781-MT, FABRÍCIO ALMEIDA FERRACIOLLI - 

OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA TATTINI ROSA - 

OAB:210738/SP, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118948, 

LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 (...) DECIDO:(...)Desse modo, indefiro o pedido de suspensão do feito em 

relação à denunciada.Quanto à alegação de não ser devido o pagamento 

dos honorários periciais, verifico que não prospera, uma vez que é de 
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responsabilidade da parte que houver requerido o exame, nos termos dos 

artigos 82 e 95 do CPC:“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à 

gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos 

que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 

pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a 

plena satisfação do direito reconhecido no título.”“Art. 95. Cada parte 

adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes.§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 

pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor 

correspondente(...)Assim, considerando que a denunciada também 

requereu a prova pericial (fls. 295), deve arcar com o pagamento dos 

honorários periciais na porcentagem de 33,333%, conforme decisão de 

fls. 344/346.Ademais, não merece acolhimento o pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita, uma vez que a decretação de liquidação 

extrajudicial não implica, por si só, a insuficiência de fundos a justificar a 

concessão de gratuidade.Cumpra-se a decisão de fls. 344/346.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321475 Nr: 4031-11.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE VICENTE VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, 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.”

 Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249824 Nr: 18203-60.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACEMA SOARES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244223

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA e o requerido BANCO RURAL S/A para em quinze dias 

apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 196 a 212.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 22607 Nr: 368-16.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 INTIMAÇÃO da REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais pendentes no valor de R$ 495,00, para 

posterior expedição do alvará, ficando consignado que as guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site  serviços, guias, custas e taxas 

finais/remanescentes, sob pena de constar no registro da distribuição à 

pendência das custas, para que diante de eventual solicitação de certidão 

possa o cartório distribuidor constar a referência formal ao inadimplemento 

daqueles encargos, e sob pena de ser lavrada certidão para fins de 

protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 278167 Nr: 14943-38.2016.811.0015

 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: HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI, SEDIO 

ANTONIO PASOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, 

LISLEY DE CARVALHO KAVASAKI - OAB:OAB/MT 20.063, RICARDO 

GRANDE DA CUNHA FILHO - OAB:OAB/MT 19.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HENRIQUE M. 

COUTINHO - OAB:OAB/DF34.308

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 73605 Nr: 2038-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA CANDIDA DOS SANTOS, 

FERNANDA ELOISA CANDIDA DOS SANTOS, SÉRGIO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DOS SANTOS BORGES - 

OAB:21.117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 Tendo em vista que não houve impugnação à penhora de fls. 295/297, 

autorizo o levantamento do valor penhorado para satisfação parcial do 

débito.

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores penhorados 

judicialmente as fls. 295/297, transferindo o valor vinculado aos autos 

para a conta indicada às fls. 434, de titularidade da advogada Dra. Leticia 

dos Santos Borges do exequente, que tem poderes para receber (fls. 

398).

Após, o exequente deve apresentar o cálculo do valor remanescente do 

débito, bem como cumprir o determinado no último parágrafo de fls. 429, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002967-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

IVANES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002967-46.2018.8.11.0015 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002819-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DA AMAZONIA SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002819-69.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

Recuperação Judicial de Bianchi & Bianchi Ltda – EPP, na qual, após a 

apresentação do plano de recuperação (ID n.º 7299910), foram opostas 

diversas objeções pelos credores, razão pela qual, houve a convocação 

de Assembleia Geral de Credores, nos moldes da decisão constante do ID 

n.º 9906250. Convocada a Assembleia Geral dos Credores, em primeira 

sessão, constatou-se a ausência de quorum para deliberação, conforme 

manifestação do administrador judicial e respectiva ata juntada no ID n.º 

10825433. Assim, foi realizada a Assembleia Geral de Credores, em 

segunda convocação, oportunidade em que, por maioria dos votos, houve 

a aprovação do Plano de Recuperação, com as alterações feitas em 

Assembleia, consoante se depreende da ata colacionada no ID n.º 

10932578. Após ser instada para tanto (ID n.º 11129899), a recuperanda 

aportou ao feito as devidas certidões negativas de débitos tributários (ID 

n.º 11710833). O administrador judicial postulou pela substituição, fazendo 

constar a empresa CM Administração Judicial e Perícias Ltda – Epp como 

novel administradora judicial da empresa em recuperação judicial (ID n.º 

12123130). O Ministério Público Estadual, através do ID n.º 12231779, não 

se opôs à concessão da recuperação judicial, cujo plano foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores, bem como opinou pela substituição do 

administrador judicial, conforme pleiteado. DECIDO: Inicialmente, cumpre 

ressaltar que, diante do resultado da Assembleia Geral de Credores, 

realizada em segunda convocação, em 29/11/2017, ocasião em que houve 

aprovação do Plano de Recuperação Judicial, cabe ao juízo a análise 

acerca da legalidade do plano de recuperação judicial. Neste ponto, não 

se pode olvidar que o plano de recuperação judicial se constitui em uma 

transação realizada entre a empresa devedora e seus credores, com a 

consequente novação do débito originário, sendo certo que, a decisão que 

aprova o plano em Assembleia Geral de Credores, é dotada de relevante 

soberania, desde que obedecidos os parâmetros legais estabelecidos pela 

Lei de regência. Porém, vale ressaltar que a decisão acerca do plano de 

recuperação, tomada pelos credores, deve passar pelo crivo do Poder 

Judiciário, de modo que, mesmo nos casos em que o plano é aprovado 

pela coletividade de credores, é necessária a homologação judicial para 

que este seja dotado de validade. No ponto, frisa-se que, ao realizar o 

controle de legalidade do plano de recuperação judicial, o juízo deve se 

atentar estritamente à legalidade do plano, sem, no entanto, realizar 

análise sobre a probabilidade de êxito deste. Nesse sentido é o 

entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

veja-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE 

ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO 

JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da 

recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto 

em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência 

das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está 

autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação 

judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual 

constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. 

O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais 

em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” 

(STJ - REsp 1660195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). A propósito, o 

enunciado CJF nº 44, aprovado na 1ª Jornada de Direito Comercial 

preconiza que “a homologação de plano de recuperação judicial aprovado 

pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”. Feitas essas 

considerações, verifico que o plano de recuperação foi aprovado pela 

coletividade de credores, de acordo com os parâmetros previstos no 

artigo 45 da LRF, de maneira que fica atendida a exigência prevista no 

artigo 58 da LRF, conforme se verificam dos documentos juntados nos IDs 

n.º 10932561 usque 10932598. Oportunamente, denoto que o credor 

Banco da Amazônia apresentou proposta de modificação ao plano de 

recuperação, no que diz respeito a seu crédito decorrente dos contratos 

Amazgire n.º 191444-0, Amazvepj n.º 89-4, n.º 14/0012-3 – parte A e B, 

n.º 14/0013-1 parte A e B, sendo que tais alterações consistem em 

previsão de atualização do saldo devedor pela taxa SELIC, ausência de 

deságio, manutenção das garantias contratuais, dentre outros. Outrossim, 

a credora BRF S/A também manifestou-se pela alteração do plano, 

propondo modificação da forma de pagamento pela recuperanda. Tais 

propostas foram aceitas e aprovadas pela AGC. De outro lado, verifico 

que o credor Banco Bradesco se manifestou, pretendendo a alteração do 

plano, contudo, sua oferta não foi aceita pela recuperanda. No mais, 

nota-se, ainda, que o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia postularam 
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pela consignação em ata de suas ressalvas no que diz respeito ao plano 

de recuperação judicial, manifestando discordância expressa com relação 

a qualquer tipo de novação das dívidas e exclusão da exigibilidade de 

seus créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas; ao deságio e 

condições de pagamentos apresentadas; à alienação de ativos da 

recuperanda na forma estampada no plano de recuperação; à ausência 

de correção monetária e juros; à supressão das garantias e, de forma 

genérica, às demais disposições contrárias à Lei de recuperação de 

empresas e falências. Ademais, logo após a apresentação do plano nos 

autos, os credores Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A, Banco da 

Amazônia, Energiza Mato Grosso, Banco Pan S/A, e Banco do Brasil S/A, 

apresentaram objeções ao plano de recuperação judicial, nas quais 

manifestaram insurgência quanto ao deságio aplicado pela recuperanda; 

ao prazo de carência excessivo; ao pagamento em prestações mensais 

em prazos demasiadamente extensivos; à inexistência de previsão de 

correção monetária dos créditos; à inaplicabilidade de juros; à supressão 

das garantias; à liberação dos coobrigados e extinção de eventuais ações 

ajuizadas em face destes; à possibilidade de alienação de ativos da 

recuperanda sem necessidade de autorização do juízo e dos credores; à 

desigualdade do tratamento de credores da mesma classe; à possibilidade 

de convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano e 

quanto a não decretação de falência, como impõe a legislação (IDs n.º 

8856186, n.º 9300065, n.º 9393299, n.º 9454710, n.º 9466723 e n.º 

9707322). Com tais considerações, passo à análise das disposições do 

plano que foram objeto de impugnação dos credores. I – Premissa n.º 02 

(ID n.º 7299958): “Premissa 02: Todos os valores considerados para os 

cálculos financeiros estão referenciados ao último dia do mês da data do 

deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, sem 

juros, considerando-se como passivo o montante encontrado pelo 

Administrador Judicial, ou ainda a ser definido em eventual impugnação.” 

Denoto que não consta no plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda a atualização monetária dos créditos e, conforme o texto da 

premissa n.º 02, não haverá incidência de juros. Todavia, a ausência de 

previsão de correção monetária, bem como a inexistência de juros sobre o 

montante devido aos credores, implica em onerosidade excessiva, 

sobretudo considerando-se as benesses consubstanciadas em deságio 

do valor do débito, forma de pagamento parcelada e prazo de carência. 

Assim, a ausência de previsão de correção monetária e juros constitui 

ilegalidade que impede a homologação do plano, conforme já se decidiu: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO 

APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL - INVIABILIDADE - FALTA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA - LIBERAÇÃO IRRESTRITA DE GARANTIAS - RECURSO 

PROVIDO PARA ACOLHER PEDIDO ALTERNATIVO. É inviável a 

homologação de plano de recuperação judicial que não prevê a incidência 

de correção monetária, pois ela se destina exclusivamente à 

recomposição do valor da moeda, não sendo capaz de ocasionar 

bonificação ou acréscimo patrimonial para o credor em detrimento do 

devedor. Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da 

recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da 

Lei nº. 11.101/2005 (STJ, REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 

sob o rito dos recursos repetitivos). A supressão de garantia real só é 

cabível com a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação 

Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.” (TJ-MT - AI 

44998/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

17/09/2015). A respeito do tema, trago à baila trecho do voto exarado pela 

douta Desembargadora Maria Helena Garglione Póvoas, na qualidade de 

Relatora do Agravo de Instrumento n.º 47608/2016, veja-se: “Quanto a 

ausência de previsão da correção monetária, esta não pode prosperar, 

pois se revela muito prejudicial à massa de credores. Isso porque a 

correção monetária é instrumento que tem por objetivo a manutenção do 

poder de compra da moeda, corroído pela inflação, não acréscimo ao valor 

devido. E a ausência ou omissão relativa à correção monetária contraria o 

princípio que veda o enriquecimento sem causa e viola a Lei nº 

6.899/1981, que determina a aplicação da correção monetária aos débitos 

judiciais. No tocante aos juros, ainda que se possa admitir concessões por 

parte dos credores no que se refere aos valores devidos, tendo-se em 

vista que a discussão se refere a direito patrimonial, a ausência da 

previsão de juros contraria o disposto no art. 406 do CC, o qual deverá ser 

observado para as obrigações parceladas eventualmente descumpridas 

após o prazo de carência fixado no plano.” II – Premissas n.º 04, n.º 05 e 

n.º 06 (ID n.º 7299958): “Premissa 04: Uma vez aprovado o presente 

plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais 

existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a 

recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, 

tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO 

pela aprovação do plano. (...) Premissa 05: Após aprovação do plano, 

deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções 

judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou 

seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano. 

Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças 

assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda; Vislumbra-se 

ilegalidade no que diz respeito às premissas n.º 04, 05 e 06, as quais 

preveem que, com a aprovação do plano, ocorrerá a supressão de todas 

as garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, inclusive aquelas 

assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como a 

extinção de todas as ações de cobrança contra a recuperanda e/ou seus 

sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano. Urge 

esclarecer que, conforme o disposto no parágrafo primeiro, do artigo 49, 

da Lei n.º 11.101/2005, “os credores do devedor em recuperação judicial 

conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso.”. Os artigos 50, §1º, e 59 da Lei, por sua vez, 

preconizam que: “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, 

observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) § 1o Na 

alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua 

substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do 

credor titular da respectiva garantia. (...) Art. 59. O plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 

devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, 

observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Deste modo, não há 

que se falar em extinção das garantias, tampouco em extinção das ações 

com relação aos coobrigados, ao revés do constante nas premissas 

alhures. Isso porque, devem ser resguardadas as garantias prestadas, 

bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos 

coobrigados da devedora principal, notadamente porque alguns dos 

credores manifestaram a sua expressa discordância com relação à 

aludida premissa. Neste aspecto, vale ressaltar que, por ocasião da 

assembleia, o credor Banco do Amazonia S/A fez proposta de alterações 

do plano, consignando a permanência das garantias no tocante aos seus 

contratos, o que foi aceito pela recuperanda. Destarte, aprovou-se a 

manutenção das garantias quanto a esse credor e a liberação quanto aos 

demais credores, inclusive quanto àqueles que discordaram 

expressamente da supressão. As lições de Modesto Carvalhosa, 

extraídas da obra Tratado de Direito Empresarial V, corroboram a 

exposição supra, veja-se: “Todavia, a lei não contém palavras vazias e o 

contido no § 1.º do art. 50 da Lei 11.101/2005 serve para reiterar que as 

características das garantias reais, inclusive o direito de sequela, 

permanecem intocadas na sistemática da Lei 11.101/2005, sem prejuízo, é 

claro, da possibilidade de que o garante abra mão da garantia, uma vez 

que se trata de direito disponível. A alusão expressa a essa circunstância 

faz-se necessária em razão do efeito de novação resultante da 

concessão da recuperação judicial, e que não se estende ao titular da 

garantia, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.” (Recuperação 

empresarial e falência / Manoel de Queiroz Pereira Calças; Coordenação 

Modesto Carvalhosa.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. – 

Coleção Tratado de direito empresarial: v. 5, livro eletrônico). Neste ponto, 

ressalta-se que o assunto já foi, inclusive, objeto de recurso 

representativo de controvérsia, no qual restou consolidada tese nesse 

mesmo sentido, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. 

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR 

TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES 

AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM 

GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 

1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do 

art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não 

impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou 

extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não 

se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, 

ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o 

art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não 
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provido.” (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). A propósito, 

seguindo o mesmo raciocínio foi a decisão proferida monocraticamente 

pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao negar provimento ao Recurso 

Especial n.º 1.701.051-AC, veja-se: “Portanto, em regra, a despeito da 

novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, 

no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra 

terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções 

promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, à exceção 

do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente 

poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, 

mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos 

do § 1º do art. 50 da referida lei. Dessa forma, o entendimento firmado 

pelo Colegiado estadual está em consonância com o desta Corte, o que 

atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo 

constitucional. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.” 

(STJ – Recurso Especial n.º 1.701.051 - AC 2017/0250865-3, Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/04/2018). O Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino também já se manifestou sobre o assunto quando negou 

provimento ao Recurso Especial n.º 862.162-SP e, ao proferir decisão 

monocrática, pontuou que: “A questão jurídica suscitada pelos recorrentes 

foi pacificada com o julgamento do REsp 1.333.349/SP, afetado pela 

Segunda Seção ao rito dos recursos repetitivos. Ponderou-se que a 

suspensão prevista no artigo 6º da Lei 11.101/05 não se estenderia a 

todos os sócios indistintamente, mas apenas aos sócios solidários, 

aqueles sócios presentes em apenas alguns tipos societários que 

respondem de maneira ilimitada e solidária com a empresa recuperanda, 

pois nestes casos, "na eventualidade de decretação da falência da 

sociedade, os efeitos da quebra estendem-se àqueles, nos mencionados 

tipos societários menores". Neste mesmo julgado ponderou-se que a 

novação prevista na Lei 11.101/05 seria sui generis, não se confundindo 

com a novação prevista no Código Civil, tendo em vista que a novação 

realizada na recuperação judicial não extinguiria as garantias concedidas 

ao crédito principal e sempre estaria submetida a condição resolutiva, que 

é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano.” (STJ – 

Agravo em Recurso Especial n.º 862.162- SP - 2016/0034767-0, Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/02/2018). O Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também se pronunciou sobre o tema, senão 

vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – 

DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - RAZÕES DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – 

DISPOSITIVOS DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTS. 49, §1º, 50, 

§1º, 56, 58 E 73, INC. IV – RETRATAÇÃO ÀS OBJEÇÕES – ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES - SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E DE 

TERCEIROS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES – PAR CONDITIO CREDITORUM – 

RAZÕES ACOLHIDAS - PROVIDO. Havendo determinação do STJ para a 

análise de omissão no acórdão embargado, deve ser provido o recurso 

para sanar o vício apontado. Havendo objeção de qualquer credor ao 

plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia geral de 

credores para nova deliberação. O artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, 

dialogando com a norma contida nos artigos 50, §1º e 61º, §1º da mesma 

lei, afasta a possibilidade de supressão ad nutum das garantias, sem 

considerar eventual discordância por parte dos credores. Decidiu o STJ 

que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de 

ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Diante do tratamento 

desigual entre os credores, inclusive com menção expressa no plano de 

recuperação judicial acerca da existência de diferenciação entre os 

deságios operou-se ofensa ao princípio do ‘par conditio creditorum’. A 

cláusula que impede a decretação da falência restringe os poderes 

judiciais, ataca prerrogativa expressamente prevista em lei e fere 

frontalmente as normas extraídas dos arts. 61, §1º e 73, inc. IV, da Lei n. 

11.101/2005.” (TJ-MT - ED 98942/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Assim, verifica-se que o texto 

constante das premissas 04, 05 e 06, contraria as normas de direito 

pertinentes à espécie, sendo passível, portanto, o controle judicial de 

legalidade no tocante a tais assertivas, as quais, conquanto tenham sido 

aprovadas pela maioria dos votos na AGC, não podem ser objeto de 

homologação pelo juízo. III – Premissa n.º 08 (ID n.º 7299958): “Premissa 

08: O plano poderá ser alterado, independentemente de seu cumprimento, 

a qualquer tempo, por Assembleia que pode ser convocada para essa 

finalidade (art. 35 da Lei n.º 11.101/05), observando os critérios previstos 

nos arts. 48 e 58 da LRF. O não cumprimento do plano não culminará em 

falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada 

assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou 

sobre eventual falência.” Verifico, ainda, que a disposição constante da 

premissa n.º 08 afronta as disposições legais pertinentes à espécie, pois 

estabelece que, no caso de descumprimento do plano, não haverá a 

imediata decretação de falência da devedora, destoando, assim, da norma 

legal prevista nos artigos 61, §1º e 73, IV, da Lei n.º 11101/2005: “Art. 61. 

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá 

em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações 

previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da 

concessão da recuperação judicial. § 1o Durante o período estabelecido 

no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos 

do art. 73 desta Lei. (...) Art. 73. O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial: (...) IV – por descumprimento de 

qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o 

do art. 61 desta Lei.”. A respeito da matéria ventilada, vejamos os 

seguintes arestos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AFASTADA - PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE 

JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA EM DETERMINADA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

- INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

COM DESÁGIO DE ATÉ 60% SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM PREVISÃO 

DO PAGAMENTO PRINCIPAL APÓS O DECURSO DO PRAZO BIENAL DA 

SUPERVISÃO JUDICIAL SEM INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – 

INADMISSIBILIDADE - GARANTIA PRESTADA POR TERCEIROS – 

MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS 

CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - NÃO 

CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - CONVOLAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA (art. 61, da Lei 11.101/2005) – INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTESTOS - BAIXA, SOB 

CONDIÇÃO RESOLUTIVA - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS 

NO PLANO DE RECUPERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 

DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência da certidão de intimação da 

decisão agravada pode ser relevada, se a tempestividade recursal puder 

ser confirmada por meio de outro documento constante dos autos. No 

caso, a referida tempestividade pode ser constatada pela Certidão de 

Publicação de Expediente e da juntada do Diário da Justiça Eletrônico, 

dando conta de que a agravante tomou ciência da decisão recorrida em 

12/12/2015, assim o recurso foi interposto dentro do prazo recursal, no 

dia 06/01/2016. 2. A assembleia de credores é soberana em suas 

decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as 

deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos 

atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle 

judicial. 3. O art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/05, prevê a possibilidade de 

concessão da recuperação judicial se o plano não implicar tratamento 

diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, sob 

pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de condições entre os 

credores do falido. Dessa maneira, não se pode admitir que alguns 

credores quirografários tenham seu crédito corrigido pela TR, CDI e INPC, 

mais juros moratórios de 0,5% a.m., sem deságio e sem carência, 

enquanto os demais credores quirografários somado o longo período de 

parcelamento (15 anos) receberão seus créditos sem qualquer correção, 

com prazo de carência (24 meses) que supera o tempo de fiscalização 

judicial após a homologação do plano e com deságio de até 60%. 4. A 

recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento 

das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 

por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a 

que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, 

parágrafo 1º, todos da Lei 11.101/2005. (REsp 1.333.349/SP). 5. O 

descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação 

acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 

61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia 

Geral de Credores para deliberação. 6. Operada a novação pela 
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aprovação do plano de recuperação judicial, os créditos não poderão ser 

objeto de inscrição em quaisquer órgãos de restrição crédito, bem ainda a 

retirada daqueles que já se encontrem inscritos, desde que haja cláusula 

resolutiva expressa condicionando à aprovação e efetivo cumprimento do 

plano de recuperação judicial, e ordem judicial oficiando os órgãos 

restritivos de crédito a respeito do cancelamento.” (TJ-MT - AI 739/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). 

“Recuperação judicial. Plano. Homologação. Aprovação pela maioria dos 

credores em assembleia designada para tal fim. Cômputo dos votos dos 

credores trabalhistas. Questão já abordada em decisões anteriores, sem 

impugnação oportuna. Aditamento que não importou em prejuízo aos 

credores. Medidas de recuperação. Rol da lei exemplificativo. (...) 

Coobrigados. Impossibilidade de serem atingidos pela proposta. Decote da 

cláusula que determina a convocação de Assembleia de Credores em 

caso de descumprimento do plano. Eventual descumprimento do plano que 

deverá ser submetido ao exame prudente do Magistrado e não da 

Assembleia de Credores. Precedente. Recurso parcialmente provido.” 

(TJSP; Agravo de Instrumento 2118602-23.2017.8.26.0000; Relator (a): 

Augusto Rezende; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

26/03/2018; Data de Registro: 26/03/2018). IV – Premissa n.º 09 (ID n.º 

7299958): “Premissa 09: É permitida a venda de unidade produtiva isolada 

consubstanciada nos imóveis dos empresários, incluindo, ou não, ativos 

ali existentes, que a recuperanda efetue garantias reais de bens, e ainda 

o aporte de novo capital, inclusive de terceiro, permitindo ainda o 

arrendamento de lojas, sem a necessidade de prévia autorização de 

qualquer credor ou da Assembleia Geral de Credores, tudo de forma a 

assegurar a execução do presente Plano e o sucesso da Recuperação 

Judicial.”. Com relação à aludida premissa, nota-se que prevê a 

possibilidade de alienação de ativos da recuperanda, sem prévia 

autorização dos credores para tanto. No entanto, de acordo com a lei de 

regência, muito embora seja perfeitamente possível a venda de ativos da 

recuperanda, com vistas ao seu soerguimento (art. 50, XI, Lei n.º 

11.101/2005), tal ato deve ocorrer mediante prévia autorização judicial 

para tanto, sem prejuízo, ainda, de competente deliberação dos credores 

sobre a possível venda de bens da devedora, com a constituição de 

competente comitê para tal finalidade. É o que dispõe o artigo 66, da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação 

judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu 

ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de 

ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no 

plano de recuperação judicial.” O renomado doutrinador Manoel Justino 

Bezerra Filho que: “À semelhança do que ocorria na concordata da lei 

anterior, na recuperação o devedor mantém a administração de sua 

empresa, porém com algumas limitações. Uma das limitações consiste na 

proibição de alienar ou onerar bens do ativo permanente, salvo se houver 

autorização judicial ou se constar do plano de recuperação judicial 

devidamente aprovado e em execução. A lei é clara no sentido de 

estabelecer, no art. 60, que a chamada venda “de filiais ou de unidades 

produtivas isoladas” depende de aprovação do plano de recuperação e 

deve ser feita judicialmente. Este art. 66 permite, porém a venda ou 

oneração mesmo extrajudicial de quaisquer outros bens, desde que, 

depois de ouvido o Comitê, o juiz se convença da “evidente utilidade” da 

alienação.” (Lei de recuperação de empresas e falência: Lei n.º 

11.101/2005: comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho. – 

4. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, livro eletrônico). 

Acerca do assunto, este é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

AGRAVADA. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE APONTA 

ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A 

legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem 

adentrar no âmbito de sua viabilidade econômica. 2.Ilegalidade da cláusula 

que prevê novação e inexigibilidade dos créditos em face dos coobrigados 

e garantidores. Arts. 49, §1º e 59, caput, da Lei nº 11.101/05. Súmula nº 

581, do STJ, e Súmula nº 61, TJSP. 3.O mero descumprimento das 

obrigações previstas no plano é suficiente para a convolação da 

recuperação em falência. Arts. 61, §1º e 73, IV, da Lei nº 11.101/05. 

Ilegalidade da cláusula que possibilita a convocação de assembleia geral 

de credores para que seja deliberada a possibilidade de convolação em 

falência. 4. A alienação/oneração de ativos deve ser condicionada à 

prévia autorização do juízo, após a análise de utilidade da negociação dos 

bens não especificados no plano. Art. 66 da Lei 11.101/2005, sem prejuízo 

da observância, também, aos arts. 60, 61, 142 e 50, §1º, da LRF. (...) 6. 

Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2119751-54.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de 

Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 

14/12/2017). V – Premissas n.º 12 e 13 (ID n.º 7299958): “Premissa 12: 

Caso ocorra qualquer condenação cível ou administrativa contra a 

recuperanda em valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será 

aplicado um desconto de 90% no crédito, sendo o valor remanescente 

pago nas formas e condições (carência, descontos) estabelecidas no 

plano para essa classe de credores. Premissa 13: Os créditos 

constituídos em favor da recuperanda por meio de sentença judicial a ser 

prolatada nas ações ordinárias sejam naquelas já ajuizadas ou mesmo nas 

demandas futuras, serão compensados, a critério da recuperanda, com 

os valores constantes da planilha de pagamento objeto do Anexo IV, sem 

prejuízo da manutenção do desconto já atribuído.”. Verifica-se que, de 

acordo com as disposições constantes das premissas 12 e 13 do plano 

de recuperação judicial, a devedora pretende submeter créditos 

constituídos após o pleito de recuperação judicial aos seus efeitos, haja 

vista que objetiva a incidência de desconto de 90% (noventa por cento) 

sobre créditos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de 

eventuais condenações cíveis ou administrativas, além do pagamento da 

quantia remanescente na mesma forma estampada no plano de 

recuperação judicial para os credores da mesma classe. Outrossim, a 

devedora almeja a compensação de possíveis créditos constituídos em 

seu favor, decorrentes de sentenças judiciais, com relação aos créditos 

em favor dos credores, estampados no plano de recuperação, com 

observação ao desconto já fixado. Tal disposição constante do plano, 

ante a sua abrangência, não observa o que dispõe o artigo 49 da lei de 

regência acerca dos créditos constituídos após o deferimento da 

Recuperação Judicial. A propósito, orienta a doutrina: “A recuperação 

atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração 

do beneficio. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o 

devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão 

ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação 

judicial. Aliás, estes credores, por terem contribuído com a tentativa de 

reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados 

para cima, em caso de falência (art. 67)” (Comentários à lei de falências e 

recuperação de empresas / Fábio Ulhoa Coelho. – 12. ed. rev. atual. e 

ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). Assim, as 

referidas premissas não se revelam adequadas, notadamente 

considerando a menção expressa de deságio demasiadamente excessivo, 

a saber, 90% (noventa por cento), de crédito que sequer consta na 

relação atual de credores. Neste raciocínio, nota-se, ainda, a ilegalidade 

de tal assertiva diante do tratamento diferenciado entre os credores, pois 

o desconto aplicado em eventual crédito, como pretende a devedora, não 

se amolda aos deságios previstos no plano. Assim, é inadequada a 

homologação das premissas supramencionadas, notadamente 

considerando que os credores dos créditos ainda não constituídos sequer 

tiveram oportunidade de se manifestar com relação aos termos do plano 

de recuperação judicial. A este respeito, o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já se manifestou por ocasião do julgamento do Agravo de 

Instrumento n. 18190/2016, conforme excerto da ementa, a seguir 

transcrito: “(....) 4. O art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/05, prevê a 

possibilidade de concessão da recuperação judicial se o plano não 

implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver 

rejeitado, sob pena de ofensa ao basilar princípio da igualdade de 

condições entre os credores do falido. Além do deságio demasiadamente 

excessivo fixado entre 70% e 95%, referente a créditos de ações ainda 

não liquidadas e créditos advindos de sentença transitada em julgado ou 

acordo, os créditos quirografários enfocados não serão atualizados, nem 

incorrerão juros até o respectivo pagamento.” (TJ/MT, AI 18190/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). VI – Da forma de pagamento 

prevista no “Fluxo para cumprimento do Plano de Recuperação” (ID n.º 

7300607): Quando à forma de adimplemento dos valores devidos, não se 

pode chancelar tratamento desigual entre credores da mesma classe, já 

que seria imposição da vontade da maioria em detrimento de direitos 

subjetivos da minoria, o que é inadmissível no Estado Democrático de 

Direito. Nesse sentido, oportuno transcrever o Enunciado n.º 57, aprovado 
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na I Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “O plano de recuperação 

judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma 

classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes 

delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou 

de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e 

homologado pelo magistrado.” Acerca da imprescindibilidade de 

observância do tratamento igualitário entre credores, se revela sumamente 

forçoso transcrever a anotação colhida da obra doutrinária de Maria 

Eugênia Finkelstein, ao citar trecho do voto proferido pelo Desembargador 

Pereira Calças, no Agravo de Instrumento 0136362-29.2011.8.26.0000 – 

TJ- SP: “O plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores alberga 

graves violações aos clássicos princípios gerais do direito, a diversos 

princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando 

condições constitucionais, principiológicas e legais para ser homologado 

pelo Poder Judiciário. É importante ressaltar que nenhum plano de 

recuperação judicial pode ser aprovado quando não constar previsão 

clara e inequívoca do valor das parcelas de pagamento de cada crédito 

habilitado, as datas certas em que os pagamentos deverão ser realizados, 

e, principalmente, quando não se demonstrar que o princípio da igualdade 

dos credores de cada classe é religiosamente observado (pars conditio 

creditorum), o qual é de aplicação obrigatória em qualquer processo que 

discipline a insolvência de qualquer espécie de devedor.” (Direito 

Empresarial: falência e recuperação de empresas / Maria Eugênia 

Finkelstein, coordenadora.-- 1.ed. -- São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, livro eletrônico) (grifei) Nesse aspecto, verifico que o 

plano de recuperação apresentado pela recuperanda apresenta vícios 

que afrontam o principio da igualdade entre credores da mesma classe, 

conforme ressalvas dos credores que votaram contra a aprovação do 

plano, além das razões expostas nas objeções apresentadas em face do 

plano de recuperação judicial. Com efeito, ainda que seja admitida a 

previsão de deságios, não se admite uma situação de 

desproporcionalidade exagerada como no caso concreto. Neste ponto, 

conforme se verifica do “fluxo para cumprimento do plano” – ID n.º 

7300607, bem como das alterações do plano feitas em assembleia com 

relação ao Banco da Amazonia S/A e a BRF S/A (Id. 10932578 – pag. 2 e 

3), em relação aos credores quirografários, alguns receberão seu crédito 

sem deságio e sem carência; com relação a outros, o haircut varia de 50% 

(cinquenta por cento) a 70% (setenta por cento), com período de carência 

de 12 (doze) a 18 (dezoito) meses e para pagamento parcelado, entre 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais a 180 (cento e oitenta) parcelas 

mensais. Evidencia-se, assim, a desproporcionalidade na forma de 

pagamento com relação aos credores da mesma classe, pois, de acordo 

com a proposta do plano, alguns credores receberão seus créditos sem 

deságio e sem carência, no prazo de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos (BRF e 

Banco da Amazonia), ao passo em que outros credores da mesma classe 

receberão o crédito parcelado em 15 (quinze) anos, com deságio de até 

70% e com prazo de carência de até 18 (dezoito) meses. Registra-se, por 

oportuno, que não se pode ter como legal a exigência de que o credor 

renuncie até 70% (setenta por cento) de seu crédito apenas como 

contribuição para a preservação de uma empresa que pretende 

recuperar-se economicamente, sobretudo considerando que outros 

credores, da mesma classe, NÃO TERÃO DESÁGIO e outros terão 

deságio de 50% (cinquenta por cento), percentual este que, malgrado 

constitua o menor haircut, ainda assim, se revela oneroso aos credores. 

Ressalto que, na AGC, a recuperanda aceitou a proposta do credor Banco 

da Amazônia, a qual alterou as condições de pagamento com relação a 

alguns de seus contratos, sendo que tais alterações consistem em 

previsão de atualização do saldo devedor pela taxa SELIC, ausência de 

deságio, manutenção das garantias contratuais, e outras. É dizer: no 

tocante aos credores com garantia real, nota-se a gritante diferença de 

condições de adimplemento das dívidas, tendo em vista que, no que 

concerne ao credor Banco Pan S/A, também pertencente à classe de 

credores com garantia real, receberá seu crédito com incidência de 70% 

de deságio, parcelado em 180 vezes e, ainda, com carência de 18 meses, 

sem previsão de juros e correção monetária. Ao revés, quanto ao Banco 

da Amazonia S/A, não haverá deságio, tampouco extinção de garantias e 

incidirá correção monetária pela taxa SELIC. Não se pode admitir, nessa 

senda, que a recuperanda utilize uma metodologia de sacrifício excessivo 

à comunidade de credores, em total desvirtuação do instituto da 

recuperação judicial. A jurisprudência é nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE 

JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA EM DETERMINADA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

- INADMISSIBILIDADE GARANTIA PRESTADA POR TERCEIROS – 

MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS 

CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL - NÃO 

CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - CONVOLAÇÃO DA 

RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA (art. 61, da Lei 11.101/2005) – 

PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE AÇÕES AINDA NÃO LIQUIDADAS E 

CRÉDITOS ADVINDOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO OU 

ACORDO REALIZADO COM DESCONTO DE 70% A 95% SOBRE O 

CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 

DECISÃO REFORMADA. 1. A assembleia de credores é soberana em suas 

decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as 

deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos 

atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle 

judicial. 2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou 

extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois, não 

se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso III, 

ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe 

o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101/2005. (REsp 1.333.349/SP). 

3. O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de 

recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. 

Inteligência do artigo 61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia 

convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação. 4. O art. 

58, § 2º, da Lei nº 11.101/05, prevê a possibilidade de concessão da 

recuperação judicial se o plano não implicar tratamento diferenciado entre 

os credores da classe que o houver rejeitado, sob pena de ofensa ao 

basilar princípio da igualdade de condições entre os credores do falido. 

Além do deságio demasiadamente excessivo fixado entre 70% e 95%, 

referente a créditos de ações ainda não liquidadas e créditos advindos de 

sentença transitada em julgado ou acordo, os créditos quirografários 

enfocados não serão atualizados, nem incorrerão juros até o respectivo 

pagamento.” (TJ/MT, AI 18190/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

13/10/2016). “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação do plano aprovado 

em assembleia geral. Aprovação de plano de recuperação judicial por 

assembleia de credores goza de autonomia, respeitada a vontade das 

partes envolvidas. Negócio novativo. Possibilidade de controle de 

legalidade. Insurgência no tocante à previsão de deságio de 70% e prazo 

de pagamento de 15 anos. Ausência de clareza quanto ao prazo de 

carência. Cláusula que prevê a liberação dos coobrigados. Deságio 

elevado, longo tempo, fator de atualização e juros reduzidos que levam ao 

reconhecimento da abusividade do plano. Recurso provido.” (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2092117-54.2015.8.26.0000; Relator (a): Francisco 

Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; 

Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data 

do Julgamento: 09/09/2015; Data de Registro: 10/09/2015). “Recuperação 

Judicial. Homologação do plano apresentado pela recuperanda, após 

aprovação pela assembléia-geral de credores. Possibilidade, ante a 

natureza negocial do plano de recuperação, de controle judicial da 

legalidade das respectivas disposições. Precedentes das C. Câmaras 

Especializadas de Direito Empresarial. Previsão de deságio da ordem de 

70% (setenta por cento). Inadmissibilidade. Remissão parcial dos débitos 

que, nesses termos, desborda da razoabilidade, impondo sacrifício 

excessivo aos credores quirografários e aos com garantia real. 

Subordinação dos pagamentos previstos no plano a futura e eventual 

faturamento da devedora. Descabimento, ante a evidente incerteza das 

obrigações assumidas pela recuperanda, a inviabilizar até mesmo a 

fiscalização em torno do cumprimento do plano. Impossibilidade, ademais, 

de livre alienação de bens da devedora à míngua de controle por parte do 

Poder Judiciário. Inteligência dos arts. 66 e 142 da Lei nº 11.101/2005. 

Prazo de carência para o início dos pagamentos, por seu turno, que não 

se mostra irregular, pois inferior ao lapso bienal de supervisão judicial. 

Ausência de previsão de pagamento de juros, bem como de incidência de 

correção monetária apenas a partir da concessão da recuperação judicial. 

Possibilidade. Disposição em torno da extensão dos efeitos da 

homologação do plano aos coobrigados da recuperanda. Ineficácia. Tema 

que não constitui objeto da recuperação judicial, desbordando das 

matérias passíveis de análise pela assembléia-geral de credores. Decisão 
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de Primeiro Grau, homologatória do plano de recuperação judicial, 

reformada. Agravo de instrumento do banco-credor a que se dá 

provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2072040-24.2015.8.26.0000; 

Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial; Foro de Diadema - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 

31/08/2015; Data de Registro: 03/09/2015). Dessa forma, verifico que o 

plano apresentado, em especial no que tange a forma de pagamento dos 

créditos, com excessivo haircut e parcelamento de longo prazo, revela 

manifesta desigualdade de tratamento, que se traduz em ilegalidade. 

Diante do exposto, deixo de homologar o Plano de Recuperação Judicial 

constante do ID n.º 7299910 aprovado pela Assembléia Geral de 

Credores, conforme ata colacionada ao ID n.º 10932578. Por conseguinte, 

determino a elaboração de novo plano de recuperação judicial pela 

recuperanda, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 53 da LRJ), devendo 

observar as balizas elencadas na fundamentação supra. Após a 

apresentação do novo plano, será convocada nova Assembleia Geral de 

Credores para deliberação. Intimem-se e cientifique-se o Ministério Público.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315513 Nr: 3175-13.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPL, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS, GLDS, SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao item 3 da decisão de fls. 360, 

encaminho estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dr. CARLOS EDUARDO FURIM para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

6ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1002235-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAIR CALLEGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002235-65.2018.8.11.0015 AUTOR: 

DILMAIR CALLEGARO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por DILMAIR 

CALLEGARO em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP – MT 

(sic) MUNICÍPIO DE SINOP e sua representante e atual Prefeita Municipal 

ROSANA TEREZA MARTINELLI. Aduz na inicial que “a Taxa de Coleta de 

Lixo no Município de Sinop estado de Mato Grosso, foi instituída pela Lei 

078/2012, com alterações da Lei 118/2015. Primeiramente, cabe informar 

que a Taxa de Coleta de Lixo é constitucional, conforme prevê a Súmula 

Vinculante nº 19, do Supremo Tribunal Federal” e que “maioria dos 

municípios se utiliza da mesma base de cálculo do IPTU para apurar o valor 

devido pelo contribuinte referente ao serviço de coleta de lixo – Taxa de 

Coleta de Lixo, uma vez, que tal prática foi declarada constitucional pelo 

STF”. Informa que “a base de cálculo utilizada não serve, nem de longe 

para estimar o quanto cada contribuinte ou imóvel, de fato ou em potencial 

utiliza do serviço de coleta de lixo urbana, revelando-se uma prática 

injusta do ponto de vista social, vez que trata contribuintes com níveis 

distintos de utilização de um serviço como se iguais fossem, baseado 

apenas na metragem e localização do imóvel”. Sustenta ainda, que “a base 

de cálculo baseada exclusivamente na metragem e localização do imóvel 

(fato gerador do IPTU) fere o princípio da igualdade, uma vez que gera 

mais prejuízos para um, que embora produza menor quantidade de lixo a 

ser coletado, paga o mesmo valor que o outro, cuja produção de lixo é até 

6 vezes superior àquele, além de não representar sequer uma média do 

uso do serviço por cada contribuinte.”. Por fim, REQUER, a CONCESSÃO 

do PEDIDO LIMINAR, como Tutela de Urgência, “suspendendo a cobrança 

dos tributos especificados no Carnê e/ou na Guia de Pagamento, obtida 

via INTERNET, para cobrança e pagamento do ao IPTU, e à TAXA DE 

COLETA DE LIXO, constantes no Carnê e/ou nas Guias de recolhimento 

dos tributos destinados à Prefeitura de Sinop, relativos ao atual exercício 

ATÉ A REGULAMENTAÇÃO PELA PREFEITURA DE SINOP, BEM COMO 

CORRIGIDA AS ILEGALIDADES ACIMA EXPOSTAS”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a 

suspensão da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, em razão de alegar 

possuir a mesma base de calculo que imposto, qual seja IPTU, bem como a 

suspensão dos tributos “especificados no Carnê e/ou na Guia de 

Pagamento, obtida via INTERNET, para cobrança e pagamento do ao IPTU”. 

Neste sentido, podemos destacar os seguintes artigos da Lei 

Complementar Nº 78, de 21 de dezembro de 2012 que “institui a Taxa de 

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares e dá outras providências”, 

vejamos: Art. 1. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares tem 

como fato gerador a utilização efetiva ou a possibilidade de utilização, pelo 

contribuinte, de serviços de coleta, remoção e destinação final de 

resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos produzidos pelo comércio e 

serviços. Parágrafo único. Não será considerado resíduo sólido domiciliar 

os resíduos industriais e os entulhos provenientes de construção ou 

demolição, bem como os galhos, pedras e terras retiradas de limpeza de 

quintais ou terrenos baldios, devendo sua remoção ser efetuada às 

expensas do proprietário. Art. 2. O custo despendido com a atividade de 

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares será dividido proporcionalmente 

entre os imóveis edificados, situadas em locais em que se dê a atuação do 

serviço prestado, conforme a periodicidade da coleta. Parágrafo único. Os 

valores das Taxas de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares serão 

obtidos através das tabelas constantes no Anexo I desta Lei 

Complementar. Art. 4. A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

devida pelos proprietários, titulares do domínio útil, possuidores à título 

precário ou não, será lançada pela Prefeitura Municipal. § 1º O montante 
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devido e não pago da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares a 

que se refere o caput será inscrito em dívida ativa por parte da autoridade 

competente, no mês seguinte à verificação da inadimplência. § 2º Os 

valores arrecadados com cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos 

Sólidos Domiciliares serão destinados única e exclusivamente para a 

limpeza pública e todo processo que envolva coleta e destinação do lixo. 

ANEXO I TABELA DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Tabela A 

- Serviço Residencial 1. Coleta de 02 (duas) vezes por semana, por m² de 

área construída com imóveis à partir de 90 m² (noventa metros quadrados) 

- 4,00 % UR/mês; 2. Coleta de 03 (três) vezes por semana, por m² de área 

construída com imóveis à partir de 90 m² (noventa metros quadrados) - 

4,5% UR/mês. 3. Coleta de 04 (quatro) vezes por semana, por m² de área 

construída com imóveis à partir de 90 m²(noventa metros quadrados) - 

4,9% UR/mês. 4. Coleta de 05 (cinco) vezes por semana, por m² de área 

construída com imóveis à partir de 90 m² (noventa metros quadrados) - 

5,3% UR/mês. 5. Coleta de 06 (seis) vezes por semana, por m² de área 

construída com imóveis à partir de 90 m²(noventa metros quadrados) - 

5,8% UR/mês. Tabela B - Serviços Não Residencial 1. Coleta em 03 (três) 

ou mais vezes por semana, por m² de área construída: a) Até 200 m² - 

7,00% UR b) De 201 m² a 500 m² - 9,00% UR c) De 501 m² a 1.000 m² - 

10,00% UR d) Acima de 1.001 m² - 12,00% UR 2. Coleta em até 02 (duas) 

vezes por semana, por m² de área construída: a) Até 200 m² - 5,90% UR 

b) De 201 a 500 m² - 7,00% UR c) De 501 a 1.000 m² - 9,00% UR d) Acima 

de 1.001 m² - 10,00% UR Tabela C - Taxa Mínima Área Residencial a) até 

90 m² - 5,00 UR Tabela D - Taxa Social Área Residencial a) 3,00 UR Nesse 

sentido, a Súmula Vinculante 19/STF aduz que “a taxa cobrada 

exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não 

viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. E, a Súmula Vinculante 

29/STF, que também trata do assunto, sustenta que “é constitucional a 

adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de 

cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral 

identidade entre uma base e outra”. Assim, o MUNICÍPIO DE SINOP utilizou 

como base de calculo para a apuração da Taxa de Coleta de Lixo a 

periodicidade da coleta na semana, bem como a área construída do imóvel. 

Sabe-se que para o IPTU, segundo art. 33 do CTN, “a base do cálculo do 

imposto é o valor venal do imóvel”, ou seja, para o MUNICÍPIO DE SINOP o 

valor venal está descrito no art. 122 da Lei Complementar Nº 109/2014 que 

“Institui o Código Tributário do Município de Sinop e dá outras 

providências”, vejamos: Art. 122. A base de cálculo do imposto é o valor 

venal do bem imóvel, que será apurada aplicando-se as tabelas de valores 

constantes do Anexo I desta Lei Complementar. Parágrafo único. O valor 

venal do imóvel será determinado pela seguinte fórmula: VVI = VT + VE, 

onde: VVI = Valor Venal do Imóvel; VT = Valor do Terreno; VE = Valor da 

Edificação. Ora esta, de acordo com o exposto acima a alegação de 

ilegalidade quanto à utilização da metragem de área construída por imóvel 

para a base de calculo da taxa de coleta de lixo não apresenta preceitos 

consistente, eis que já tratado em sumula a utilização de base de cálculo 

própria de determinado imposto. Quanto à alegação do REQUERENTE: “Ora 

Nobre Excelência, mas a taxa de lixo não é instituída para custear o 

serviço de coleta de lixo? Como cobrar taxa de lixo de um imóvel baldio 

que não produz qualquer lixo, se a municipalidade não está prestando 

esse serviço de forma efetiva e menos ainda, potencial, já que, repito, 

terrenos baldios não produzem lixo coletado pelo serviço de coleta de 

lixo”, o mesmo não apresenta documentação suficiente para que 

possamos auferir tal situação. Ademais, a Lei que Institui a Taxa Coleta de 

Lixo apresenta como um dos elementos da base de cálculo a área 

construída do imóvel, ou seja, será calculado de acordo com os m² de 

área construída, logo, se o terreno não apresenta edificação, não terá o 

lançamento da Taxa de Coleta de Lixo, no entanto deverá observar o art. 

5º da referida lei. Por outro lado, tem-se a “ILEGALIDADE DA GUIA, VIA 

INTERNET, PARA PAGAMENTO DO IPTU”, que o próprio sítio da Prefeitura 

de Sinop, “www.sinop.mt.gov.br”, explica tal alegação: “Onde eu posso 

retirar o boleto do IPTU? O boleto para pagamento do IPTU 2018 pode ser 

retirado no site da Prefeitura de Sinop (www.sinop.mt.gov.br) . Ao 

acessar o site da Prefeitura já estará disponível um banner “IPTU 2018 

Clique Aqui”, ao clicar no banner você será direcionado para uma segunda 

página “Portal do Contribuinte” e basta selecionar “2ª Via DAM” Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) e então é só preencher uma das opções 

de consulta. O boleto da taxa de lixo é emitido separado do boleto do IPTU, 

porém estará dentro da mesma tela de acesso. Além do atendimento 

online, os boletos para pagamento do IPTU são entregues nos seguintes 

locais: Coordenadoria de Esportes do Bairro São Cristóvão, CRAS do 

Bairro Boa Esperança, Creche do Alto da Glória e CRAS do Palmeiras. 

(https://www.sinop.mt.gov.br/Noticias/Iptu-2018-5864/) Assim, a emissão 

da guia via internet não é o único meio pelo qual o contribuinte pode estar 

emitindo sua fatura do imposto. Logo, ausentes os vestígios que garantem 

a tutela liminar em favor do REQUERENTE, o INDEFERIMENTO do PEDIDO 

LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. CITEM-SE os REQUERIDOS, para, querendo, 

apresentarem resposta no prazo legal, nos termos do art. 7º, inciso IV da 

Lei nº 4.717/65 e art. 191 do CPC. INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO, nos 

termos do art. 7º, I, “a” da Lei 4.717/65. Com as contestações, vista à 

parte Requerente para manifestação no prazo legal. Decorridos os 

prazos, em especial a primeira determinação, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AMADA DA CRUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/04/2018 08:00. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA DE OLIVEIRA STRUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/04/2018 08:15. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008208-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008208-35.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NELSI KRAUSE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 
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ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO O reclamante alega que nunca 

solicitou qualquer serviço com o reclamado ou procedido qualquer 

negociação contratual que pudessem originar os débitos que levaram a 

Reclamada a negativar seu nome junto ao Órgão de proteção ao Crédito 

SCPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da Reclamante com referência a 

negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por 

solicitação da requerida, cuja origem o reclamante alega desconhecer, 

haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que tivesse qualquer 

relação comercial com a requerida que viesse a justificar a restrição em 

apreço. A Reclamada em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

documento hábil para demonstrar a validade de tal débito, limitando-se 

apenas a mencionar que está em exercício legal de seu direito. Desta feita, 

a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não contratados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral), conclui-se que houve o nexo 

de causalidade. Desta maneira, estando presentes os elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. No que concerne aos danos morais, em 

análise à contestação apresentados pela Reclamada, a mesma informa 

que constam outras restrições em nome da parte reclamante, porém, 

sendo esta a restrição a mais antiga, não se aplica no presente caso a 

Súmula 385 do STJ. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Analisando-se detidamente os 

fatos, percebe-se sem maiores dificuldades que o abalo (dano) que a 

reclamante sofreu em sua reputação decorreu diretamente da negativa de 

fornecimento de serviços da reclamada. Acaso não tivesse ocorrido a 

inscrição no cadastro negativo de proteção ao crédito, a reclamante não 

teria saído da normalidade do seu estado anímico, restando abalada as 

suas emoções. Desta maneira, estando presentes os três elementos da 

responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a 

reclamante, conforme se apurou. A rigor no dano moral, a reparação 

não-patrimonial surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o 

prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que negou, injustificadamente, o fornecimento do serviço 

bancário ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pela reclamante. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito suportado pela 

autora, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

olvidar a condição econômica da requerente e do requerido, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da requerente e 

requerido, bem como a existência de outra negativação. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela 

Reclamante em desfavor do Reclamado BANCO BRADESCO S.A. para: I) 

CONDENAR o Banco ora Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (Três 

mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão 

do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000999-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VIEIRA AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ZACARKIM PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT15364/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MACHADO SUPERCENTER (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 24/04/2018 08:30. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001005-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (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 24/04/2018 08:45. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000648-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTA DAIANE RIBAS OAB - MT23617/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 23/04/2018 09:45. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008216-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA ALBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008216-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

ALBERT REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. 

Decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, 

do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da Reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Requerida, cuja origem a reclamante alega 

desconhecer, haja vista que afirma jamais ter utilizado serviços ou que 

tivesse qualquer relação comercial com a requerida que viesse a justificar 

a restrição em apreço. A Reclamada na contestação alegou a regularidade 

do débito negativado, haja vista tal crédito tenha origem na utilização de 

serviços de telefonia, porém não juntou aos autos nenhum documento que 

comprovasse tal alegação. Sendo assim, a reclamada não logrou 

comprovar a solicitação ou utilização do serviço oferecido. O contrato não 

fora trazido aos autos. Desta feita, a Reclamada não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados, não se desincumbindo 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO. Por estas razões, presentes os elementos 

caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito 

(cobrança indevida dos serviços não instalados) e o dano (este, que se 

passou na esfera moral e material). Desta maneira, estando presentes os 

elementos da responsabilidade civil, existe para a reclamada o dever de 

indenizar a reclamante, conforme se apurou. Quanto ao dano moral, este 

surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento que 

não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. O simples desgosto em razão de acontecimentos 

corriqueiros, sejam por circunstâncias interna ou externa, não é capaz de, 

por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que 

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas 

aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de 

dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação 

onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde 

não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Neste 

diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento incompatível da 

reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto pessoal. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o comportamento impetuoso e 

contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 

reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela 

Reclamante em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para: I) CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, quanto ao endereço atualizado da parte 

Requerido ou outro meio idôneo. Quarta-feira, 6 de abril de 2018. Karine 

Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, apresentando o endereço atualizado ou outro 

meio idôneo. Quarta-feira, 6 de abril de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SIDNEI CORDEIRO (REQUERENTE)

VIVIANE DOS SANTOS AGUIAR CORDEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (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. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA CARLA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE BOTELHO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/04/2018 10:45. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO JOSE SOARES (REQUERENTE)

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULPEN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos requerendo o que for de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDIO BATISTA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (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. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/04/2018 14:30. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 24/04/2018 14:45. Sexta-feira, 06 de Abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011284-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA PEREIRA KLOCKNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011284-79.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.863,89; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARCIA 

EVARINI SOUZA 39533204168 Parte Ré: EXECUTADO: VIVIANE REGINA 

PEREIRA KLOCKNER Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante 

a inércia da executada em proceder com o pagamento voluntário da 

condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valor em conta bancária da 

executada no importe de R$170,89 (mov. nº 10789886). Após a sentença 

extintiva proferida em Mov. 11369549 a parte exequente se manifestou em 

Mov. 11537593, suscitando que embora o débito da Executada já ter sido 

quitado, esta última apresentou extrato bancário demonstrando bloqueio 

judicial em sua conta. Deste modo, postula que seja verificado se existe 

algum vínculo do bloqueio judicial com o extrato bancário juntado em Mov. 

11537719. Pois bem. Compulsando os autos de maneira acurada, diante 

do pleito formulado em mov. id. n° 11537593 pela promovente, este 

Magistrado, em consulta ao sistema BACENJUD, verificou que a ordem de 

bloqueio de valores emanada nos autos foi proferida em 06/11/17, e, nesta 

oportunidade verifica-se que foi cumprida a ordem em 07/11/2017, sendo 

transferido para Conta Única o valor encontrado na CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (R$170,89). Diante do acima exposto, considerando que no 

extrato da penhora realizada via BACENJUD, encartado em mov. n.º 

10259444, consta a ordem de bloqueio encaminhada para todos os 
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bancos em que a executada possui conta bancária, contudo, apenas em 

relação a Caixa Econômica Federal o valor foi penhorado e transferido 

para a Conta única do Tribunal, não verifico qualquer irregularidade na 

constrição outrora efetivada. Com efeito, em análise do extrato juntado em 

Mov. 11537719, não vislumbro qualquer vínculo do mesmo com a contrição 

judicial realizada na conta da Executada, neste feito. Por fim, considerando 

que a EXEQUENTE em Id. 11537593 aduziu em seu petitório que “o débito 

da Executada já foi quitado”, determino a imediata intimação da autora para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, esclareça se o valor constrito em Mov. 

10789886 faz parte de seu crédito remanescente, requerendo alvará em 

seu favor, ou se pretende que seja liberado pela executada diante da 

informação de adimplemento do débito exequendo, sob pena de 

arquivamento dos autos no estado em que se encontra. Transcorrido o 

prazo alhures, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e volte-me 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de abril de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001214-54.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAINER 

RAFAEL MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. 

Considerando que na presente demanda o(a) reclamante pugna seja 

excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos extrato 

de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que demonstre a restrição em seu nome. Com o 

aporte, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010120-16.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

ROGERIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL 

MULTICARTEIRA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a 

inércia da executada em proceder com o pagamento voluntário da 

condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em contas 

bancárias das executadas (mov. nº 10259444). Pois bem. A parte 

executada FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

PCG-BRASIL MULTI se manifestou em Mov. 10200052 e 10456983, 

suscitando a duplicidade dos valores bloqueados via BACENJUD, 

postulando pela liberação da quantia constrita, que representa o montante 

de R$: 5.376,66 (cinco mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e 

seis centavos – BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A – BV FINANCEIRA) e que 

seja vinculado à conta única R$: 5.376,66 (cinco mil trezentos e setenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos – BANCO BRADESCO – FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PCG-BRASIL MULTI). 

Devidamente intimada da constrição realizada a parte executada BV 

FINANCEIRA se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 13582875. 

Instado a se manifestar, o exequente se manifestou em ID. 10293928, 

aduzindo que não se opõe a restituição de uma das penhoras e a 

vinculação da outra. Pois bem. Compulsando os autos de maneira 

acurada, diante do pleito formulado em mov. id. n° 10200052 e 10456983, 

pela demandada FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

PCG-BRASIL MULTI, este Magistrado, em consulta ao sistema BACENJUD, 

verificou que a ordem de bloqueio de valores emanada nos autos foi 

proferida em 30.09.2017, e, nesta oportunidade verifica-se que foi 

cumprida integralmente a ordem em 02.10.2017 e 03.10.2017, sendo 

transferido para Conta Única o valor encontrado no BANCO ITAÚ 

UNIBANCO/ BV FINANCEIRA(R$5.376,66). Com relação ao valor 

penhorado junto ao BANCO BRADESCO, onde foi encontrado crédito, fora 

determinado o desbloqueio na data de 09.10.2017. Diante do acima 

exposto, considerando que no extrato da penhora realizada via 

BACENJUD, encartado em mov. n.º 10259444, consta a ordem de bloqueio 

encaminhada para todos os bancos em que as executadas possuem 

conta bancária, contudo, apenas em relação ao Banco Itaú Unibanco S/A 

(conta da BV FINANCEIRA) o valor foi penhorado e transferido para a 

Conta única do Tribunal, sendo que os demais desbloqueados na data de 

09.10.2017 (conta do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS), INDEFIRO o pleito de liberação lançado pelo executado, por 

não verificar qualquer irregularidade na constrição outrora efetivada. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida, 

uma vez que não houve por parte da devedora BV FINANCEIRA qualquer 

objeção em relação ao valor bloqueado em sua conta, impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Preclusa 

esta decisão, o que deverá ser CERTIFICADO, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ em favor da parte EXEQUENTE para levantamento do valor 

indicado no id nº 10259444 (bloqueio BACENJUD - R$5.376,66, com as 

devidas correções monetárias). 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. Cumpra-se, servindo presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. SINOP, 4 de abril de 

2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010505-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA SCHABARUM SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUER SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010505-27.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.837,91; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO CIVIL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LENIRA SCHABARUM 

SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: SAUER SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - 

ME Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(mov. nº 9919933). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 13850288. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 358 de 417



obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento dos valores indicados no id nº. 10193386 . . 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. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias. SINOP, 4 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA 

DE ABREU Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Isto posto, julgo extinta a punibilidade do acusado TAFAREL RUDRIGUES 

PEREIRA MACIEL, brasileiro, casado, com 23 anos de idade, natural de 

Sinop/MT, filho de Luiz Rudrigues Maciel e Marinalva Pereira Costa, com 

base no artigo 107, inciso I, do Código Penal.Em tempo, determino que 

sejam realizadas as baixas necessárias, bem como que se promova a 

retificação da capa dos autos. Outrossim, considerando o teor da certidão 

de fl. 916, certifique-se quanto a apresentação do rol de testemunhas 

para serem ouvidas em Plenário pela defesa dos acusados ANDERSON 

FAGUNDES DA SILVA, vulgo “Deisson”, MAIKI FAGUNDES DA COSTA e 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES. Em caso negativo, desde já 

intimem-se os acusados para que, se assim desejar, constituam novo 

advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ou, caso aleguem não ter condições 

financeiras para tanto, informe-os de que serão assistidos pela 

Defensoria Pública.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Isto posto, julgo extinta a punibilidade do acusado TAFAREL RUDRIGUES 

PEREIRA MACIEL, brasileiro, casado, com 23 anos de idade, natural de 

Sinop/MT, filho de Luiz Rudrigues Maciel e Marinalva Pereira Costa, com 

base no artigo 107, inciso I, do Código Penal.Em tempo, determino que 

sejam realizadas as baixas necessárias, bem como que se promova a 

retificação da capa dos autos. Outrossim, considerando o teor da certidão 

de fl. 916, certifique-se quanto a apresentação do rol de testemunhas 

para serem ouvidas em Plenário pela defesa dos acusados ANDERSON 

FAGUNDES DA SILVA, vulgo “Deisson”, MAIKI FAGUNDES DA COSTA e 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES. Em caso negativo, desde já 

intimem-se os acusados para que, se assim desejar, constituam novo 

advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ou, caso aleguem não ter condições 

financeiras para tanto, informe-os de que serão assistidos pela 

Defensoria Pública.Às providências.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 189236 Nr: 10581-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718/O, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Código n° 189236

Vistos,

 Defiro o requerimento da defesa de fls. 227/229, pelo que homologo a 

substituição da testemunha João Maria Telles da Silveira pela testemunha 

Eloi de Oliveira Pentiato.

 Intime-se a testemunha Eloi de Oliveira Pentiato no endereço indicado à fl. 

228, para comparecer à audiência designada para dia 09/04/2018.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 166030 Nr: 828-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHIBIAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511

 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. advgoado para 

que no prazo de cinco dias apresente memoriais finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317666 Nr: 1423-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, 

DENILSON MALHEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:MT/18.677, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar o Dr. ALDINEY RODRIGUES FERNANDES – OAB nº 18.677, 

advogado do acusado Michael Jonny Salvador de Matos, para, no prazo 

legal, apresentar resposta a acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321988 Nr: 4327-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DORIVAL NEVES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado 

por Dorival Neves da Fonseca, por intermédio de advogado, alegando, em 

síntese, estarem ausentes as circunstâncias previstas para a manutenção 

de sua prisão cautelar (fls. 02/06).O Ministério Público se manifestou às 

fls. 09/11-verso, pelo indeferimento do pleito.Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório. Fundamento. DECIDO.Compulsando os autos, 

verifico inexistirem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, 

hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial do 

acusado em preventiva nos autos em apenso Código Apolo 320758 (fls. 

41/42-verso – mídia fl. 43), por estar presente a circunstância 

autorizadora prevista no artigo 313, inciso III, do CPP.Vale registrar que a 

prisão encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da 

reiteração criminosa, pois o indiciado é reincidente, cuja condenação 
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decorreu em razão de fatos praticados anteriormente em face da mesma 

vítima (Código Apolo 188688), o que revela a sua personalidade agressiva 

e justifica a manutenção de sua constrição cautelar.Assim, as medidas 

cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, 

ficando evidente que a sua prisão se mostra necessária para resguardar 

a integridade física e psicológica da vítima.É pacífico o entendimento 

pretoriano firmado em casos semelhantes: (...)Posto isso, em consonância 

com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, 

art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por Dorival Neves da 

Fonseca.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o acusado, por 

intermédio de seu advogado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008359-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR JOSE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

BENEDITA ROSA AMORIM DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 intimar o patrono da 

parte autora a manifestar-se sobre a resposta do ofício encaminhado ao 

Banco Bradesco, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001679-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

DANDARA ANDERSEN DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

IAGO ANDERSEN DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. FRANKLIN ROOSEVELT DE SOUZA CAMPOS e DANDARA 

ANDERSEN DE OLIVEIRA CAMPOS e IAGO ANDERSEN DE OLIVEIRA 

CAMPOS postularam homologação de acordo para Exoneração de pensão 

Alimentícia. Pois bem, considerando a manifestação de vontade exarada 

conjuntamente, conforme termos expostos na petição inicial e por 

preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e específicos 

(arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), HOMOLOGO nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

nos termos do artigo 200 do CPC. Exonero o requerente FRANKLIN 

ROOSEVELT DE SOUZA CAMPOS da obrigação de prestar alimentos aos 

seus filhos DANDARA ANDERSEN DE OLIVEIRA CAMPOS e IAGO 

ANDERSEN DE OLIVEIRA CAMPOS. Oficie-se ao órgão empregador do 

requerente para que cesse com os descontos em sua folha de pagamento 

referente às pensões alimentícias com relação aos filhos/requerentes 

nestes autos. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001895-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS OAB - MT0014103A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. C. M. (RÉU)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos com Pedido de 

tutela de urgência, sustentando, o autor, Natanael Mayer, em síntese, que 

ficou obrigado ao pagamento de pensão alimentícia ao requerido Carlos 

Henrique Coutinho Mayer e seu irmão José Henrique Coelho Coutinho 

Mayer, o patamar de 27% (vinte e sete por cento) de seus rendimentos 

brutos. Aduz que o requerido já completou a maioridade e que goza de 

plena saúde para prover seu próprio sustento. Desse modo, requereu a 

antecipação dos efeitos da tutela, a fim de exonerá-lo da obrigação 

alimentar. Com a inicial vieram os documentos constantes dos eventos n.º 

12176857, 12176862, 12176869, 12176871, 12176874, 12176876, 

12176881, 12176887 e 12176892. É o relatório. Decido. Entendo 

conveniente registrar, em síntese, que o dever de sustento diz respeito ao 

filho menor e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 

do Código Civil). Cessado o Poder Familiar pela maioridade ou pela 

emancipação, cessa consequentemente este dever, começando daí, a 

obrigação alimentar, não mais vinculada ao poder familiar, mas sim 

decorrente de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que 

tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem confundir 

as obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da maioridade 

faz-se presumir não mais necessitar, o alimentado, do pensionamento. É 

certo, também, que a maioridade, por si só, não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, para que a mesma permaneça, 

necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da efetiva 

necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em detrimento do 

parentesco. Embora o Poder Familiar cesse com a maioridade do filho, e 

com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, 

que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do 

encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade. Ademais, 

a jurisprudência tem admitido a dilação do dever alimentar até a idade de 

24 anos, desde que o alimentado esteja cursando ensino médio, técnico 

ou superior, ou seja, comprove sua necessidade. No caso dos autos o 

requerido não ultrapassou a idade tida como limite e mais, o requerente 

limitou-se a alegar que o requerido atingira maioridade civil e que goza de 

plena saúde para prover seu próprio sustento, não tendo, portanto, a 

força probante necessária para a concessão da tutela pretendida. Ou 

seja, não comprovou se o mesmo estaria estudando, ou não mais 

necessitaria dos alimentos prestados, de forma que entendo que a 

antecipação de tutela pretendida deve ser indeferida. E para tanto, o 

Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação existente 

entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar e da 

tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de 

Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). 

Compulsando os autos, vislumbra-se, como mencionado alhures, inexistir 

pressuposto caracterizador para concessão da tutela de urgência 

provisória, ante a insuficiência de provas acostadas aos autos. Além do 

mais, não há prova de que o requerido esteja exercendo atividade 

remunerada, ou seja, tenha deixado de necessitar dos alimentos que lhes 

são prestados pelo pai/requerente. Nesta esteira, in verbis: EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. 

DESCABIMENTO. 1. A antecipação de tutela recepcionada pelo Novo 

Código de Processo Civil nos arts. 294 a 311 (Tutela provisória - tutela de 

urgência e tutela de evidência) reclama a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito reclamado pelo autor e, ainda assim, 

se houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

consoante estabelece claramente o art. 300 do NCPC, ou, na ausência de 

tais elementos, ficar caracterizada alguma das hipóteses do art. 311 do 

NCPC. 2. Não havendo ainda a prova necessária e suficiente para 

agasalhar a exoneração ou mesmo a redução do encargo alimentar, ficam 

mantidos os alimentos anteriormente fixados até que venham aos autos 

elementos de convicção que agasalhem a pretensão. Recurso desprovido. 
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(Agravo de Instrumento Nº 70074848581, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado 

em 01/11/2017). Portanto, não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito nesta fase de cognição sumária, restando 

prejudicada a análise do perigo de dano, já que os requisitos são 

cumulativos. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. Determino as seguintes 

providências: I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). II- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, 

intimando-o, no mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que 

designo para o dia 8.5.2018, às 14h30m (horário oficial de MT), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o mandado de 

citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001929-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL CHAVES OAB - MT22855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. L. S. (RÉU)

R. B. M. D. M. (RÉU)

 

Vistos. I- Estes autos correrão em SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189 CPC). 

II- Designo audiência de Mediação/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 8.5.2018, 15h30m (horário oficial de MT). III- Citem-se e 

intimem-se os requeridos, para comparecerem, acompanhados de 

advogado (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestarem a presente 

ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do CPC), no 

prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

mediação/conciliação. IV- Cientifiquem-se os requeridos que, se assim 

lhes aprouver, deverão expressamente informar em petição o seu 

desinteresse na realização da audiência de mediação, no prazo de 10 de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

V- Saliento que os mandados de citação conterão apenas os dados 

necessários à audiência e deverão estar desacompanhados de cópia da 

petição inicial, assegurado aos requeridos o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo à requerente a assistência judiciária gratuita (art. 

98 do CPC). IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000593-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. H. V. (AUTOR)

I. D. V. (AUTOR)

V. H. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. H. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO)

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

 

Vistos.. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS em que VITOR 

HOLZ VIECILI e IVAN HOLZ VIECILI, representados pelo genitor IVAN 

DANIELI VIECILI promovem em face de HENAIS MICHELINE HOLZ. Em 

consulta ao Sistema Apolo, verifico que tramitam perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta 

comarca, os processo nº 25703-51.2017 (cód. 522391) e 24844-35.2017 

(cód.520720), envolvendo as mesmas partes deste feito. É o relatório. 

Decido. Imperioso ressaltar inicialmente que, havendo relatos de violência 

doméstica ou procedimento para sua apuração, o Juízo da Vara de Família 

torna-se incompetente para apreciação de demandas que com elas 

correlacionem, cuja competência é da Vara Especializada de Violência 

Doméstica. Assim sendo, deve este processo ser remetido àquele Juízo, 

que detém competência absoluta para analisar a questão posta em debate, 

consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, verbis: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO À VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO PROCEDENTE. 

Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas partes, cessa a 

causa autorizadora da modificação da competência para processar e 

julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser processada perante 

o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões. (CC 96230/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA DE 

MENOR E PARTILHA DE BENS – RELATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER–REQUERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – SITUAÇÃO DE RISCO 

DA AUTORA EVIDENCIADA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem 

competência para processar e julgar Ação de Divórcio c/c Alimentos, 

Guarda de Menor e Partilha de Bens quando existente relato de agressão 

e requerimento de medida protetiva de urgência. O objetivo da Lei nº 

11.340/2006 é proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofre 

algum tipo de agressão ou e violência no âmbito doméstico de modo a 

prevenir nova ocorrência. (CC 171702/2014, DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015) 

Assim, não há duvidas que, no caso dos autos, a discussão da união 

estável e partilha dos bens, deve se processar perante a Vara de 

Violência Doméstica desta Comarca. Ante o exposto, remeta-se o feito 

àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que absolutamente competente 

para análise do pedido. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNY KAROLINY BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR ALLES METZLER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390/O-O (ADVOGADO)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo, como ponto controvertido, a aferição do período de convivência 

entre a requerente Geanny Karoliny Bastos e o requerido Nilton Cesar 

Alles Metzler; a comunicação de bens porventura amealhados durante a 

aludida união; e a partilha desses bens. III- Diante da natureza da 

controvérsia defiro a produção de prova, consistentes em depoimento 

pessoal, documental e oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

(CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Intime(m)-se , como prova do Juízo, a 
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senhora HELENICE NAVES (evento n.º 5500682) e o senhor NILTON 

METZLER GOMES, genitor do requerido (evento n.º 5500691), na forma 

dos artigos 370 e 447, §4ºdo Código de Processo Civil, para serem 

ouvidos em juízo. V- Intimem-se as partes para prestarem depoimento 

pessoal em Juízo, na forma do artigo 385 e seguintes do Código de 

Processo Civil. VI- designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

8/5/2018, às 16h00m (horário oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas e colhido os depoimentos. VII- Desde já fica(m) o(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VIII- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. IX- Determino, ademais, a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntarem ao feito certidões atualizadas e cópias 

das matrículas dos imóveis descritos como pertencentes ao casal, sob 

pena de preclusão. X- Intimem-se as partes, por fim, para, no prazo 

comum de 5(cinco) dias, especificarem outras provas que pretendam 

produzir, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento. XI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445353 Nr: 9583-64.2016.811.0002

 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: CRPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEVDM, TCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA THAYS REGINA 

NAJEM - OAB:4697/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvo o mérito da 

presente ação para excluir do assento de nascimento de CARLOS 

EDUARDO VALLE DE MORAES o nome do requerente CARLOS ROBERTO 

PEREIRA DE MORAES.Transitada em julgado expeça Sr. Gestor o 

competente mandado de inscrição e averbação do nome do menor que 

passará a chamar-se CARLOS EDUARDO VALLE, excluindo o nome do 

pai – CARLOS ROBERTO PEREIRA DE MORAES, bem como dos avós 

paternos – Joaquim clemente de Moraes e Elena Pereira da Silva no 

assento de nascimento n. 065136.01.55.2010.1.00093.063.0087902.79, do 

2º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Várzea 

Grande.Como consequência, deverá ser expedido mandado de exclusão 

do nome do pai - CARLOS ROBERTO PEREIRA DE MORAES do assento de 

nascimento acima mencionado.Mantenho a decisão interlocutória de fls. 

35/36.A averbação atenderá ao disposto na Lei nº 6.015/73, artigo 29, § 

1º, "d", e artigo 109, inciso 4º.Cientifique-se o Ministério Público. Isento os 

suplicantes das custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

1.060/50. P.R.I., saindo as partes devidamente intimadas desta decisão, 

onde desde já, renunciam a interposição de recurso. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400630 Nr: 11682-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, CMR, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA C. TAVEIRA - 

OAB:12.255OAB-MT, MARGARIDA C. TAVEIRA - OAB:12.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE PANIAGO VALESCO - 

OAB:17135

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se o executado para que efetue os próximos 

pagamentos na conta bancária informada à fl. 75, visando atender com 

eficiência o interesse dos menores, advertindo-o que o não cumprimento 

ensejará no protesto da dívida e decretação da prisão civil.Findo o prazo 

de suspensão requerido, intime-se o(a) patrono(a) do exequente para 

manifestar se o executado cumpriu integralmente o acordo.Expeça-se 

Alvará de levantamento das quantias depositadas em favor dos 

menores.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 254858 Nr: 13106-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THIAGO RAFFAEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação DE guarda PROCESSO n°: 13106-94.2010.11.0002– CÓD. 

254858REQUERENTE: Thiago raffael de MoraesAdvogada dra. Divaneide 

santos berto de britoREQUERIDa: rosalina de Souza carvalhoCuradora 

especial: dra. Jucelina Freitas ribeiro(defensora pública)TERMO DE 

ASSENTADAAos 05 dias do mês de abril de 2018, nesta cidade de 

Várzea Grande no Fórum, sala das audiências, onde se achava o 

Excelentíssimo Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO - MM Juiz de Direito 

desta Comarca, o qual às 15:00 horas, declarou aberta a audiência de 

instrução e julgamento e ordenou ao porteiro dos auditórios que 

apregoasse as partes e seus advogados e demais pessoas intimadas 

para a audiência, o que cumpriu, dito porteiro, dando fé do 

comparecimento do requerente acompanhado de sua advogada, e a 

requerida de sua curadora especial. Aberta a audiência, dada a palavra a 

advogada do requerente que assim se manifestou: “MM. Dr. juiz 

requeremos a suspensão do feito pelo prazo de 30(trinta) dias, uma vez 

que as partes são surdo- mudas e necessitamos de um tradutor de libras 

afim de dar ciência sobre os atos do processo. Nesse igual prazo, 

comprometemos de indicar o nome de um profissional habilitado a nos 

acompanhar em audiência. Pede deferiemento. dada a palavra a curadora 

especial (defensora pública) da requerida, que assim se manifestou: “MM. 

Dr. de acordo com o pedido. dada a palavra ao representante do ministério 

publico, que assim se manifestou: “MM. Dr. Juiz, de acordo com o pedido. 

A seguir pelo MM. Dr. Juiz foi dito que: Vistos. Defiro o pedido na forma 

pactuada e suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias nos 

termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. Decorrido prazo manifestem-se 

as partes. Desta audiência saem as partes devidamente intimadas e 

cientificadas. Cumpra-se. Nada Mais, eu (Cristiane Marins ) que o digitei. 

DR. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHOjUIZ de direitodr. jose mariano de 

almeida netopromotor de justiçadra. Jucelina Freitas ribeirocuradora 

especial(defensora pública)DRa. Divaneide santos berto de brito 

Advogada do requerenteRequerente:Requerente:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 254858 Nr: 13106-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: THIAGO RAFFAEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido na forma pactuada e suspendo o processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do C. P. C. 

Decorrido prazo manifestem-se as partes. Desta audiência saem as 

partes devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 433705 Nr: 3239-67.2016.811.0002

 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: SLRDC, TRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 362 de 417



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:16760

 Diante do exposto, julgo improcedente os pedidos manejados na presente 

ação de investigação de paternidade, com fundamento no artigo 487, 

Inciso i do CPC, intentada pelo SARAH LIVYA RODRIGUES DA COSTA, 

representada por sua genitora, Sra. Thaynara Rodrigues da Costa, em 

face de MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA. Ciência ao Ministério 

Público.Condeno a requerente no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. No entanto, ante a gratuidade 

da justiça deferida, declaro suspensa a obrigação. Se dentro de 05 anos, 

a requerente não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 98, § 3º, do CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

a r q u i v e - s e ,  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.PUBLIQUE-SEINTIME-SECUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 334616 Nr: 3143-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBROSIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão de não constar o nome dos Patronos das partes 

Interessadas, encaminho Matéria para Imprensa, para a Intimação das 

partes para a audiência de Conciliação/ Mediação, designada nos autos 

para o dia 16/05/2018 às 15:00Horas. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 258728 Nr: 18240-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHFO, MARIA LUCIMAR SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON PAULO DE ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 237697 Nr: 17455-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO QUEIROZ SENARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 267540 Nr: 6412-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSS, JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 306037 Nr: 1778-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSG, ACDSG, JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:8004, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA/CURADOR - OAB:, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - 

UNIVAG - OAB:7329B, TATIANA M. DO AMARAL - OAB:OAB/MT 

6.560B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01), a depender de providências única 

e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 265338 Nr: 4588-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOEQ, LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRBDQ-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:10.727-E, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:OAB-7226/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 299406 Nr: 20014-02.2012.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA TAKAHARA BARCELOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MARTINS BARCELOS - DECUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 445210 Nr: 9512-62.2016.811.0002

 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: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIVAG - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) trinta dias, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 311010 Nr: 7077-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILZA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAELSON DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 444411 Nr: 9079-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADAD, AGAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO - CUMRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO DE 30 

(TRINTA DIAS). FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

acima qualificado, de todo o teor do Pedido de Cumprimento de Sentença, 

cuja cópia segue anexa fazendo parte integrante, PARA QUE NO PRAZO 

DE 03 (TRÊS) DIAS efetue o pagamento das três últimas prestações 

alimentícias que se encontram em atraso, correspondentes aos meses de 

(Novembro/2016 a Janeiro/2017), no valor de R$ 938,94 (Novecentos e 

Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos), e mais as que se 

vencerem no curso da Ação (Súmula 309 STJ), prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, SOB PENA DE PRISÃO, bem como, 

CIENTIFIQUE-O, que será o título protestado (Art. 528, parágrafo 1º do 

CPC), aplicando-se no que couber, o disposto no Art. 517 do CPC. No 

mesmo ato deverá o (a) Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, INTIMAR O 

REQUERIDO, A TAMBÉM EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

PRETÉRITO, correspondente ao (s) mês (Setembro a Outubro/16, no valor 

de R$ 629,79 (Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Nove 

Centavos), com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O, 

que transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para impugnação ao cumprimento de sentença começara a fluir após o 

decurso do prazo, para o pagamento do débito independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC), não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, procedase de imediato à penhora de bens (art. 831 

do CPC) e a sua avaliação com obediência à ordem preferencial do art. 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 841, CPC). E para que chegue ao 

conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorancia no futuro, 

expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 402867 Nr: 13425-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBLDA, ISIELY APARECIDA LIMA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THULYO CÉSAR SEVERINO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THULYO CESAR SEVERINO 

BARROS - OAB:6057

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 231960 Nr: 12147-60.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIDE BENEDITO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sarraf Neves - 

OAB:8.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível dar cumprimento a determinação de fls. 

(91), haja vista, que a parte autora não apresentou cálculos atualizados 

na petição de fls. (79). Sendo assim, encaminho matéria para impresa, 

com intimação à parte autora, objetivando apresentação de Cálculos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 430449 Nr: 1094-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDPR, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 Vistos.

Homologo a desistência da presente EXECUÇÃO DE Alimentos para os fins 

do ARTIGO 200, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

JULGO, EM Consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento nos Artigos 775, 485 inciso VIII, 924 inciso IV e 

771, todos DO CPC.

Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

procedendo as baixas de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005974-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. C. (RÉU)

Outros Interessados:

C. G. D. L. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005974-22.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Alimentos. O requerido não foi citado até a presente data (Id. 

9998125). A requerente não foi encontrada para intimação (Id. 10088824). 

Manifestação do patrono da parte autora informando que tentou contato 

com sua cliente, restando infrutífera (Id. 10951114). O Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 

11019438). Assim sendo, diante da inércia da representante da autora 

que não dá andamento ao feito, bem ainda considerando a impossibilidade 

do processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a 

não ser a extinção do feito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão (Id. 9337859/9337859) que arbitrou alimentos 

provisórios. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000669-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. N. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. R. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000669-23.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 11560223), no tocante aos 

alimentos, guarda e direito de convivência ao filho menor de idade. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas. Lavre-se o termo de guarda em 

favor da genitora. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008364-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. A. (REQUERENTE)

A. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008364-62.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 10590075), no tocante aos 

alimentos a filha menor de idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Já houve a 

expedição de ofício para desconto em folha de pagamento. P. R. I. Custas 

recolhidas. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005318-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINALDO JOSE DA ROSA OAB - MT0013036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005318-65.2017.8.11.0002. Processo 

1005318-65.2017.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (Id. 11529710), no tocante aos alimentos à filha menor de idade. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG ao 

requerido (Id. 11529710). 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 Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001655-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. C. (REQUERENTE)

M. C. N. D. S. (REQUERENTE)

G. H. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001655-11.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 
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efeitos, o acordo realizado entre as partes (Id. 9324015), no tocante aos 

alimentos, guarda, direito de convivência e despesas extraordinárias aos 

filhos menores de idade. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao empregador do 

requerido para que proceda ao desconto em sua folha de pagamento da 

pensão alimentícia, abatidos os descontos legais. P. R. I. Lavre-se o termo 

de guarda em favor da genitora. Isentos de custas, eis que defiro a AJG 

ao requerido (Id. 9324015). 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326411 Nr: 22767-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSDJ, REDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 123/127), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público às fls. 129verso, suspendo o curso do 

feito até o cumprimento integral do referido acordo (fls. 125, item “a”).

Transcorrido o referido prazo, intime-se o credor para informar aos autos 

o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação do exequente no prazo acima estabelecido, o 

que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado Elias Andrade de 

Jesus, se por outro motivo não estiver preso, a ser cumprido por carta 

precatória.

Exclua-se o processo do relatório estatístico.

Intime-se o exequente, por seu patrono, para regularizar sua 

representação processual, eis que atingiu a maioridade civil (fls. 13).

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 421636 Nr: 22843-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se a requerente para informar o endereço da herdeira Natali Nayara 

Santos Rodrigues (fls. 31), para que esta se manifeste nos autos.

Reitere-se o ofício à Caixa Econômica Federal requisitando informações 

completas a respeito dos saldos existentes em favor do falecido, eis que 

menciona a existência de saldo de FGTS e conta poupança, mas anexou 

apenas um extrato.

A requisição deve ser instruída com os documentos juntados aos autos 

com a inicial, expedidos pela CEF. Assinalo o prazo de 10 dias para 

resposta.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 349629 Nr: 15541-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA KELEN MARQUES DE PINHO, ROSALIA 

REGENIL MARQUES PINHO, SILVIO VALDEVINO DE OLIVEIRA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB - FACULDADES 

INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:, SOLANGE 

APARECIDA GONÇALVES - OAB:4533, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 “Vistos etc. Redesigno audiência para o dia 23/04/2018, às 15 horas, eis 

que é processo da meta. A genitora deverá comparecer em Juízo para 

esclarecer os motivos pelos quais não pode exercer a guarda de seus 

filhos. Os avós maternos, da mesma forma, devem comparecer ao ato, 

ocasião em que serão questionados a respeito da guarda. A ausência 

injustificada ao ato acarretará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, face a presunção de ausência de interesse no prosseguimento do 

feito. Mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista. 

Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 257532 Nr: 15660-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO VANDERLINA CAETANO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILMAR RODRIGUES DE MORAES, 

JACILMAR RODRIGUES DE MORAES JUNIOR, ERIKA PATRICIA DE 

MORAES, SEGURADORA MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SHNEIDER - 

UNIVAG - OAB:MT 8117, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA - 

OAB:

 VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALVARÁ ajuizada por CONCEIÇÃO VANDERLINA 

CAETANO MOREIRA visando o recebimento da indenização de seguro 

devido em decorrência do óbito do Sr. Jacilmar Rodrigues de Moraes.

Compulsando os autos, verifica-se que este feito deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Vejamos.

Em contestação, a requerida Mapfre Seguros Gerais S.A (fls. 159/172), 

arguiu preliminar de litispendência, em virtude da existência de Ação de 

Cobrança nº. 504-32.2014.811.0002. – Código nº. 292478, uma vez que a 

causa de pedir e o pedido desta ação são semelhantes aos contidos 

naquele feito, que tramita na 2ª Vara Cível desta comarca e encontra-se 

em 2º grau de jurisdição.

Assim, a extinção da ação, é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, parte final, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias, bem ainda honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00, 

eis que não há condenação, suspensa a cobrança, em virtude da AJG 

(fls. 07).

 P. R. I.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 432729 Nr: 2625-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDAC, NRDAC, MMBDAC, NVDAC, LBDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:OAB-7226/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458/O

 .DECIDO.Defiro AJG ao requerido (fls. 55).Compulsando os autos, 

verifica-se que o termo de acordo do processo nº 

20863-08.2011.811.0002, se refere apenas ao direito de convivência 

(visita) dos avós paternos em relação à infante e não a guarda.Ademais, o 

autor apenas encartou cópia de sua carteira de trabalho, sendo possível 

que o valor difere do holerite.Mais. São 4 filhas que estão sob os cuidados 

maternos, de modo que não é possível a fixação da pensão em menos de 

R$ 400,00.Dessa forma, defiro parcialmente o pedido de reconsideração 

da decisão que arbitrou os alimentos provisórios para o fim de reduzir a 

pensão destinada aos quatro filhos para o montante de R$ 600,00. 

Oficie-se para desconto em folha de pagamento. Designo audiência de 

instrução e julgamento para data de 06 de Junho de 2018, às 15 

horas.Expeça-se o necessário à realização do ato.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Várzea Grande/MT, 05 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 289177 Nr: 8712-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANA BROLLEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA GRAZIELA PINTO 

FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Inventário.

A Inventariante foi intimada pessoalmente e por sua Advogada, para 

cumprimento da decisão de fls. 24, requerimento do Ministério Público de 

fls. 55, item “2” e decisão de fls. 57verso, mas quedou-se inerte (fls. 

66/67).

O feito aguarda manifestação da Inventariante desde o ano de 2015 (fls. 

67).

A herdeira Natnycool Sanches Sousa foi devidamente citada, mas não se 

manifestou (fls. 62).

Assim sendo, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2012, 

e, diante da inércia da autora em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, ainda, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 

extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Isentos de custas (fls. 24).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 401318 Nr: 12010-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, SRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:MT 8777, ALYNE RAMMINGER PISSANT - OAB:12.120/MT, JOSE 

WILSEM MACOTA - OAB:7481--B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

E. C. da C. M., representada por sua genitora Sandra Regina da Costa 

ajuizou a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS contra EVERTON 

MEIRA MARTINS.

A ação foi proposta em data de 11/06/2015 (fls. 04).

A parte exequente não foi encontrada para intimação pessoal (fls. 55/56) 

e tampouco seu Patrono manifestou-se nos autos a fim de dar andamento 

ao feito (fls. 57).

O executado não foi localizado para citação pessoal até o momento.

Considerando o desinteresse da parte requerente, bem ainda que o 

processo não pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 407309 Nr: 15291-32.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCRJ, JCR, LCSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSR, WCRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubirajara de Siqueira Filho - 

OAB:15714

 VISTOS etc.

Intimem-se as partes para que informem acerca do acordo que celebraram 

em audiência e seu cumprimento (fls. 293 – guarda compartilhada e 

divisão do tempo de convivência da filha entre o pai e a mãe).

As partes deverão informar o endereço atual de cada um nos autos, em 

cinco dias.

Acolho parcialmente o pleito do Ministério Público de fls. 471.

Determino a remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar deste Juízo para 

elaboração de perícia biopsicossocial com as partes, para averiguação da 

incidência de alienação parental, no prazo de 60 (sessenta) dias.

 O laudo pericial deve ter por base ampla avaliação do caso, com 

realização de entrevista pessoal com as partes, exame de documentos 

dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, 

cronologia de incidentes, histórico do desenvolvimento da criança na 

escola e quanto tempo a mesma permanece no local, bem ainda como se 

alimenta na escola, se vai ao banheiro só ou se necessita de auxílio e tudo 

o mais que for relevante para se verificar os cuidados que eventualmente 

necessite.

Com a apresentação do estudo, digam as partes e o Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 05 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.: 285902 Nr: 5003-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDO, JUARA MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERKIRTT MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) À Representante da Defensoria Pública Estadual, para manifestar 

fls.113

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390092 Nr: 5377-41.2015.811.0002
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KANANDA PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS, 

KAROLAYNE YASMIN RIBEIRO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/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 através de seu advogado, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, cumpra as solicitações de fls. 80

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 501980 Nr: 14807-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDO, JECDO, JCDO, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000742-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PAITER BOSCARDIN OAB - MT23055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. D. P. N. (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico: 1000742-92.2018.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão datada de 02/02/2018 (Id. 

11615448 ), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/05/2018, às 15h30. Várzea 

Grande/MT, 06 de abril de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 255365 Nr: 13462-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVAFrPsmMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNER VIEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/PA 9852

 Ex Positis, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR que 

o Sr. JOSELMO TRENTIN é pai de GABRIEL VITOR ALVES TRENTIN. No 

que diz respeito a retificação do registro civil do autor, esclareço que não 

é necessário, tendo em vista que o requerido reconheceu a paternidade 

espontaneamente, conforme se verifica à fl. 129. Ainda, condeno o 

requerido JOSELMO TRENTIN a prestar alimentos ao filho no valor de 01 

(um) salário mínimo vigente, os quais deverão ser pagos até o dia 10 (dez) 

de cada mês, mediante depósito em conta bancária da genitora do menor 

(fl. 17).Os alimentos retroagem a data da citação (07/07/2011, certidão fl. 

26), nos termos da Súmula 277 do STJ, in verbis:277. Julgada procedente 

a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da 

citação.Isento de custas e honorários face à gratuidade de Justiça 

deferida à fl. 19. Notifique-se ao Parquet.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cumpridas as determinações supracitadas, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 303833 Nr: 24790-45.2012.811.0002

 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: ROSALINA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO FIALHO DE ARRUDA - DE CUJUS, 

ANGELICA SILVA FIALHO DE ARRUDA, BRAITHENER SILVA FIALHO DE 

ARRUDA, LUCIANO FIALHO DE ARRUDA, GISELLE FIALHO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:OAB-9134-MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822, 

Leticia Ortiz do Prado - OAB:19.340/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, diante da doutrina e da jurisprudência, bem como por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a 

existência da união estável havida entre a requerente ROSALINA DE 

MORAES, pelo período de 10 (dez) anos até a data do óbito 

(04/06/2012).Sem custas e honorários face à gratuidade deferida à fl. 24. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 393282 Nr: 7364-15.2015.811.0002

 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: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho in totum parecer ministerial de fl. 41.

Aportou aos autos por meio do estudo psicossocial à fl. 39, informativos 

de que a parte autora não possui interesse no prosseguimento da ação, 

haja vista que o adolescente voltou ao convívio familiar.

É o necessário. Fundamento e decido.

A desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, Código de Processo Civil.

Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência formulada (art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil) e, via de consequência; JULGO e DECLARO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas. Sem honorários.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

Após a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as necessárias baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 340625 Nr: 8428-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: GKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA - OAB:14552

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

DECLARAR o Sr. OSVALDO VIEIRA LIMA pai de GLEICE KELLY 

GONÇALVES, determinando que se proceda à retificação do registro de 
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nascimento da autora, incluindo-se o patronímico do pai e os nomes de 

seus ascendentes como avós paternos e, via de consequência; declaro 

extinto o presente feito, com resolução de mérito. Expeça-se o competente 

mandado de averbação para que no registro de nascimento da autora 

conste doravante o nome OSVALDO VIEIRA LIMA, bem como para que 

seja acrescentado o patronímico LIMA, passando a requerente a se 

chamar GLEICE KELLY GONÇALVES LIMA. Isento de custas e honorários 

face a gratuidade de Justiça concedida à fl. 15. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

retificação do registro de nascimento da requerente e, em seguida, 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 450846 Nr: 12269-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

 Despacho: Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora se 

manifeste nos autos, acerca da certidão de fl.53.

Cumprida a determinação e com informativo de novo endereço, determino 

que a secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de 

audiência de Conciliação, com as formalidades de praxe.

§8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado.

Desentranhe-se o competente mandado de citação, aditando-o se 

necessário, para as providências devidas, com as advertências do artigo 

695 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001007-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001007-94.2018.8.11.0002 AUTOR: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA 

TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: MARTA DE REZENDE BUENO Processo n° 

1001007-94.2018.8.11.0002 Vistos... Por trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária de 01 veículo e que o réu 

está esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados 

pela autora, em específico contrato no Id. 11733524, que outorga o 

domínio sobre o bem móvel Em 06/02/2017, a devedora firmou com a ora 

autora instrumento particular de compra e venda com reserva de domínio 

(reserva de domínio clausula 7.1. do referido contrato) nº 04/2017 

escavadeira hidráulica sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 210X2, 

Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, largura das sapatas 

800mm, caçamba 1,30m³ e braço de 2,41m, Chassi n° 

LBX210B5NGHEX1258. Alega ainda, que firmou com réu contrato partícula 

de compra e venda com reserva de domínio, e este mesmo depois de 

várias tentativas não o devolveu, gerando protesto conforme indicado sob 

a Id. nº11733521 , caracterizando o esbulho possessório. Com relação ao 

segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

vejo também estar demonstrado vez que a autora mesmo após ter 

adquirido o veículo não pode usufrui-lo, que me leva a concluir que a 

requerida está esbulhando a posse da autora (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do veículo; escavadeira hidráulica 

sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 210X2, Motor Isuzu, diesel 04 

cilindros e potência 157HP, largura das sapatas 800mm, caçamba 1,30m³ 

e braço de 2,41m, Chassi n° LBX210B5NGHEX1258, (Id. nº 11733521), em 

favor da parte autora, determinando a expedição do respectivo mandado 

de reintegração de posse. À vista da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 

334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 30/05/2018, às 16:0 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por carta precatória, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ELIAS BICHARA OAB - RO6905 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Réu não identificado - Art. 319, § 1º NCPC (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001989-79.2016.8.11.0002; 
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Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[Reivindicação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SEBASTIAO MARTINS EVANGELISTA Parte Ré: RÉU: RÉU NÃO 

IDENTIFICADO - ART. 319, § 1º NCPC Vistos... Redesigno a audiência de 

conciliação para 04.06.2018, às 10:00h. Intime-se o autor e cite-se o réu 

na forma do Id. 1989482. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001951-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEYLIANE MARTINS GOMES (RÉU)

G. DA SILVA BORGES - ME (RÉU)

GLAUCIO DA SILVA BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001951-96.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 27.314,66; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[DUPLICATA, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Parte Ré: 

RÉU: G. DA SILVA BORGES - ME, GLAUCIO DA SILVA BORGES, 

LEYLIANE MARTINS GOMES Vistos... Expeça-se mandado para 

pagamento no prazo de quinze dias do valor indicado na inicial, que 

deverá ser acrescido de honorários advocatícios na proporção de 05% 

(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 701). 

Consigne-se, também, caso a parte ré o cumpra, que ficará isenta das 

custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006524-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006524-17.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 9.326,46; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, 

SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA GAIVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos... Da análise dos autos, que me vieram 

conclusos, pude observar que os patronos da ré não estavam 

cadastrados para recebimento de intimações. Em que pese entender que o 

ônus no cadastro é do próprio advogado e não do juízo, tenho me 

deparado com diversas situações idênticas, em que há protocolo de 

petições, em especial, a contestação, contudo, o peticionário não realiza o 

necessário cadastro no sistema. Assim, a fim de evitar nulidades futuras, 

realizo, como exceção, o cadastro dos advogados da parte ré no sistema, 

advertindo-os a assim proceder em situações semelhantes. Intimem-se as 

partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, devendo, em caso positivo, justifica-las, para fins de 

saneamento e delimitação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002605-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVAL FERREIRA DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002605-83.2018.8.11.0002 .002605-83.2018.8.11.0002 

Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (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 por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1004654-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova 

nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o 

credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é 

atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o 

devido cumprimento, a fim de pagar o débito, no prazo de 15 dias. Em não 

sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e 

honorários em 10%. Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, 

acrescente-se multa e os honorários sobre o restante. Em não sendo 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde 

logo mandado de penhora e avaliação. Intime-se ainda o executado para 

que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do NCPC o prazo de 

15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005707-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIAN ABADIAS MOURAO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARCOS DE JESUS DA SILVA (RÉU)

RIVALDO DA SILVA SANTOS (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

JOAO DOS SANTOS FILHO (RÉU)

VETOR - EXTRACAO MINERAL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005707-50.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[Defeito, nulidade ou anulação, Instituição de Bem de 

Família]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MEDIAN ABADIAS 

MOURAO SANTOS Parte Ré: RÉU: RIVALDO DA SILVA SANTOS, JOAO 
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DOS SANTOS FILHO, GILMARCOS DE JESUS DA SILVA, VETOR - 

EXTRACAO MINERAL, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos... 

Realizadas buscas do endereço dos réus faltantes nas ferramentas 

disponibilizadas ao Poder Judiciário, em específico, Infoseg e Infojud, 

conforme documentos anexos, expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007768-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007768-78.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROGERIO GOMES DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

MARLENE GONCALVES DA SILVA Vistos... Providencie a Sra. Gestor a 

vinculação ao Processo n.° 1006915-69/2017. Sem prejuízo de eventual 

audiência conciliatória a ser designada e realizada nos autos supra 

indicados, redesigno a audiência de justificação prévia para 22.05.2018, 

às 17:00h. Intimem-se o autor e ré, considerando que já foi citada, 

realizando o cadastro de seu advogado no sistema a fim de não frustrar o 

ato. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002498-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE CAMPOS MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CARDOSO DE SOUZA OAB - MT20293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo nº 1002498-39.2018.8.11.0002. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer com Pedido liminar C/C Danos Morais para determinar que a ré, 

forneça o medicamento para o tratamento Esclerose Múltipla (CDI 10:G35), 

sendo necessário o uso do medicamento de Alentuzumabe, conforme 

indicado no laudo médico, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

comprovar o alegado a autora colaciona aos autos documentos e laudo 

médico na Id.(12505579), informando a necessidade do tratamento. 

Informa autora que realizou a solicitação junto a ré para realizar o 

procedimento no dia 22/03/2018, onde foi negado o pedido para o 

procedimento conforme a Id.(12505583). Decido. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela 

de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) 

a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de 

se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. 

Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a 

alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de 

verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70069049153, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Deve-se destacar que à demanda aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor, o qual traz em seu bojo normas de ordem pública e de 

interesse social, objetivando a proteção e defesa do consumidor, em 

razão de sua vulnerabilidade. É cediço que as normas consumeristas se 

enquadram no caso em exame, uma vez que o autor se amolda na figura 

do consumidor (art. 2º do CDC), enquanto que a empresa ré se encaixa 

perfeitamente como fornecedora (art. 3º do CDC). Nessa linha é a Súmula 

nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observa-se que a 

responsabilidade da apelante/ré, por se tratar de fornecedor de serviços, 

é objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme 

dispõe o artigo 14 da Lei nº 8.078/90, verbis: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Aplica-se, na espécie, a inversão do ônus 

probatório, com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor), verbis: Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências; Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – 

OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER 

MEDICAMENTO DECORRENTE DE PATOLOGIA COBERTA PELO REFERIDO 

PLANO – APLICAÇÃO DO CDC AO CASO – DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DEVIDOS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. “É 

abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de 

procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o 

tratamento de doenças previstas pelo contrato.” (STJ, AgInt no AREsp 

877577 / SP). Se comprovado pelo autor o valor gasto com o medicamento 

que deveria ter lhe sido fornecido pelo plano de saúde, correta a decisão 

que determina o seu reembolso. O valor fixado a título de danos morais 

comporta majoração quando fixado em valor irrisório e não cumpre o duplo 

caráter da sanção, que é a de punir e reparar. (Ap 29787/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). Nesse sentido, 

analisando os autos, verifico que a autora possuir vínculo contratual com 

a empresa Requerida referente ao plano de saúde indicado sob as Ids. 

nº.12501375. Tenho ainda da leitura da inicial, que autora foi 

diagnosticada, com Esclerose Múltipla, com o diagnóstico do 

desenvolvimento do vírus o médico receitou o uso do medicamento 

ALENTUZUMABE que foi solicitado no dia 22/03/2018, não foi autorizada a 

compra pela ré, conforme nº protocolo apresentado no autos. Verifico 

ainda, que o médico indicou o tratamento, e que deve ser realizado com 

internação para o procedimento conforme juntado na Id. nº12505579. A 

matéria não é isolada e encontra amparo em julgado deste Tribunal de 

Justiça, que seguiu a risca as determinações do médico particular do 

paciente, confira: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE 

- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME 

CARE) – INCLUSÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS – PREVALÊNCIA 

DO LAUDO MÉDICO DA PACIENTE - OBRIGAÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Os planos de saúde estão obrigados a fornecer a 

assistência domiciliar quando assumem contratualmente cobertura para 

atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste, principalmente 

em havendo termo de adesão ao plano Home Care. Deve prevalecer o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102329/4/2018 Página 371 de 417



laudo expedido pelo médico da paciente, que indicou o tratamento 

domiciliar com as necessidades específicas do caso, visto que os direitos 

fundamentais à saúde e a vida devem preponderar, sem prejuízo de 

posterior discussão meramente patrimonial. Preenchidos os requisitos do 

art. 273 do CPC, verossimilhança das alegações e prova inequívoca, 

correta se mostra o deferimento da tutela antecipada. (AI 50423/2013, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)”. 

Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos a 

probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida. 

Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é 

evidente, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não 

sendo admissível nesta quadra processual precarizar o serviço prestado 

com a limitação de eventual tratamento médico necessário, sob pena de 

submeter o autor a situação de risco desnecessário, ato que violaria o 

princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação 

jurídica. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA 

para DETERMINAR: Determino que Unimed forneça o medicamento 

necessário para o tratamento requerido pela autora, e a liberação da 

internação para realização do procedimento, conforme indicado pelo 

médico na Id. nº12505579. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

fixo multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada negativa das partes 

rés. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência 

de conciliação/mediação para o dia 11/06/2018, às 08:30 horas, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC, podendo ser 

representada pelos seus respectivos genitores, não sendo necessário o 

comparecimento do menor. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002570-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PRESTUPA (AUTOR)

EDINALDO CAIO SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002570-26.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder (CPC, art. 396). Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

08/06/2018, às 10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002484-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADINE DE CAMPOS OTONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002484-55.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. O Novo Código de Processo Civil, positiva de 

forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional 

mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm 

sido destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e 

pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de 

Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para realização de audiência de 

conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim de medir o 

grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador comum e 

transigirem. No entanto, da análise do último relatório disponibilizado pelo 

Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) 

processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a 

seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que para 

apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do pedido 

administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo pela 

seguradora como condição para a apresentação de proposta de acordo, a 

meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, porque além de 

se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, determinando que a audiência de 

conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. Para tanto, Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 11/06/2018, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 
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cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002508-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI MARCIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002508-83.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. O Novo Código de Processo Civil, positiva de 

forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional 

mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm 

sido destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e 

pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de 

Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para realização de audiência de 

conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim de medir o 

grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador comum e 

transigirem. No entanto, da análise do último relatório disponibilizado pelo 

Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) 

processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a 

seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que para 

apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do pedido 

administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo pela 

seguradora como condição para a apresentação de proposta de acordo, a 

meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, porque além de 

se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, determinando que a audiência de 

conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. Para tanto, Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 11/06/2018, às 

09:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA BRAZIL ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002459-42.2018.8.11.0002. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que no prazo da contestação, 

promova a exibição dos documentos pleiteados pelo autor que se 

encontre em seu poder. O Novo Código de Processo Civil, positiva de 

forma muito objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional 

mais efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm 

sido destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e 

pacífica dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de 

Cobrança de Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para realização de audiência de 

conciliação, onde a parte é submetida à perícia médica a fim de medir o 

grau de suas lesões no intuito de chegarem a um denominador comum e 

transigirem. No entanto, da análise do último relatório disponibilizado pelo 

Centro de Conciliação (09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) 

processos encaminhados ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a 

seguradora ofereceu proposta de acordo, argumentando, que para 

apresentação de proposta, necessária seria a comprovação do pedido 

administrativo. A exigibilidade do prévio requerimento administrativo pela 

seguradora como condição para a apresentação de proposta de acordo, a 

meu ver, foge da função social da respectiva solenidade, porque além de 

se discutir o mérito, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, deixo de encaminhar os processos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, determinando que a audiência de 

conciliação/mediação seja realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ. Para tanto, Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 11/06/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435614 Nr: 4413-14.2016.811.0002

 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: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089 RJ, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113.815 

RJ, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834 RJ

 mpulsiono estes autos para intimar a parte requerida para depositar os 

honorários periciais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445566 Nr: 9699-70.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO APARECIDO PRADO ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O, HEMERSON LEITE DE SOUZA - OAB:OAB/MT20626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:
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 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 05.04.2018

Horário: 16:00h

Processo n.º 9699-70/2016 (Cód. 445566) – Ação de Rescisão c/c 

Indenização

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Lauro Gomes dos Santos

Advogado: David Wener Farinelli Serilo

Parte ré: Ricardo Aparecido Prado Acosta

Advogada “ad hoc”: Ilana Cristina da Silva

Aberta a audiência, registro a presença do autor, acompanhado de seu 

advogado, bem como, do réu. Ausente a Defensora Pública, que não foi 

intimada.

Registro, também, a presença das estagiárias Marcelle Cler Rosique 

Pederiva, Nathanny de Castro e Jefferson de S. Fernandes.

Pela MMª Juíza foi dito:

Dada oportunidade às partes para conciliar, resultou inexitosa.

Diante da ausência da Defensora Pública, que representa o réu, e para 

não frustrar a realização da audiência, nomeio para o ato a advogada Ilana 

Cristina da Silva.

Tomados os depoimentos das partes, ouvida uma testemunha do réu e 

não havendo mais provas a produzir, encerro a instrução.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais no prazo de 15 

(quinze) dias cada, iniciando-se com os autores.

Feito isso, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440921 Nr: 7281-62.2016.811.0002

 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: FABIO DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Conforme agendado pelo prito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 07 de maio de 2018, às 08:00 horas no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440385 Nr: 6972-41.2016.811.0002

 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: GEVANILDO CARLOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT 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:OAB/MT 12.903

 Conforme agendado pelo prito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 07 de maio de 2018, às 08:00 horas no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435749 Nr: 4479-91.2016.811.0002

 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: VERIA OLIVEIRA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariele Auxiliadora de Almeida 

Barros Ferreira - OAB:15358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834

 Conforme agendado pelo prito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 07 de maio de 2018, às 08:00 horas no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402198 Nr: 12504-30.2015.811.0002

 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: AILTON PIRES BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Conforme agendado pelo prito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 07 de maio de 2018, às 08:00 horas no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436685 Nr: 4995-14.2016.811.0002

 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: MARIA DALVA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a carta de citação devolvida

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342821 Nr: 10160-13.2014.811.0002

 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: ODAIR MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS DE CARVALHO 

MALHEIROS - OAB:21.831, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:17314

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394261 Nr: 7948-82.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELIA PAULUCCI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,01, totalizando em R$ 

502,86, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412335 Nr: 17963-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MEGIOLARIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REICYLA BRUNA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT20.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ANTONIO DE 

FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - OAB:18537, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Processo n.º 17963-13/2015. (Cód. 412335)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL C/C PEDIDO DE 

DANOS MRAIS proposta por CLARINDA DA SILVA em desfavor de 

CAMILA MEGIOLARO SANTOS.

Em face do que consta nas fls.181/182, em as partes comunicam a 

realização de acordo extrajudicial pondo fim ao processo, requerem a 

extinção do feito.

DESSA FORMA em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na 

forma do art. 487, III, “b” do NCPC.

Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 03 de abril de 2018.

 Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001896-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LIMA DE MATOS (AUTOR)

GESUILTON LESSA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecida (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

P R A Z O :  3 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001896-48.2016.8.11.0002 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: 

GESUILTON LESSA MARTINS, TEREZA LIMA DE MATOS RÉU: 

DESCONHECIDA (RÉU) FINALIDADE: CITAÇÃO DOS RÉUS AUSENTE, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, BEM COMO, 

DOS CONFINANTES, na forma do art 942 do CPC, dos termos da presente 

ação de usucapíão do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 30 (TRINTA) 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 petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Os 

usucapientes, por si mesmos e por seus antecessores, vem há mais de 

30 (trinta) anos exercendo e mantendo-se, contínua e tranquilamente, sem 

qualquer interrupção e sem a menor oposição, na posse plena do imóvel 

constituído de: um lote urbano com 384,00m2, identificado como lote n.º 

25, da quadra 12, bairro Jardim Imperador, Município de Várzea 

Grande/MT, dentro das seguintes divisas e confrontações: Lote 25: frente 

com 12,00 metros confrontando com a Rua José Bonifácio, em direção a 

Oeste; fundo com 12,00 metros, confrontando os lotes nº 01 e 02, em 

direção a Leste; lateral direita com 32,00 metros confrontando com o Lote 

nº 26 e os Lotes 01 e 02, em direção ao Norte; lateral esquerda com 32,00 

metros, confrontando com o Lote nº 24, em direção Sul, com inscrição 

imobiliária n. 000000000051065. Despacho/Decisão: Vistos...Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se.Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação; Determino ainda, a citação dos 

confinantes e expeça-se edital de citação aos interessados e ausentes, 

pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e 

estadual, à União, bem como, ao representante do parquet, a fim de 

manifestarem quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O PRESENTE EDITAL SERÁ 

PUBLICADO NA FORMA DA LEI, AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM DE 

DESTA COMARCA. 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, 03 

de Abril de 2018. EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) cfs 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36861848

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX AZEVEDO DA SILVA NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001727-61.2018.8.11.0002 AUTOR: ALEX AZEVEDO DA SILVA 

NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 16/05/2018, às 

14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 
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postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005314-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005314-28.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THIAGO JOSE FERREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos... Recebo a emenda à 

inicial. Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do 

artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte requerida, para que 

no prazo da contestação, promova a exibição dos documentos pleiteados 

pelo autor que se encontre em seu poder (CPC, art. 396). Nos termos do 

art.334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 04/06/2018, às 11:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006483-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006483-50.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AGNALDO AMARO Parte Ré: 

RÉU: PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV 

LTDA Vistos... Recebo a emenda retro. Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação; Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005856-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STOKY - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRICOS EIRELI - ME (RÉU)

TRAMONTINA MULTI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005856-46.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE VICENTE DA CUNHA 

Parte Ré: RÉU: TRAMONTINA MULTI S/A, STOKY - COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, DOMMI 

ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 

EIRELI - ME Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Com Indenizatória por Danos Morais e Tutela de 

Urgência para determinar que os réus providenciem o conserto do 

motosserra, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico que o requerente é proprietário de uma Serra Mármore da marca 

Tramontina, modelo 4.3/8 de 127V e 1250W de potência, a qual foi 

adquirida na loja pertencente a 2ª ré, no dia 09/03/2017, conforme se 

extrai da nota fiscal eletrônica nº 161647, juntada à Id. nº. 9662689 - Pág. 

1. Alega ainda o autor, que após 45 dias de uso do respectivo motosserra, 

este apresentou defeitos, e entrando em contato com os réus para que 

fosse feito o conserto, vez que o produto estava dentro do prazo de 

garantia legal, estes se mantiveram inertes até o momento. O CDC (Código 

de Defesa do Consumidor), traz uma garantia estabelecida 

obrigatoriamente, ou seja, além da garantia dada pela empresa (geralmente 

de 01 ano), podendo ser estendida (chamada garantia estendida), existe 

uma garantia inerente a vontade da empresa, independendo de contrato 

estabelecido entre comprador e vendedor. O art. 18 do CDC, obriga o 

fornecedor e o fabricante, a sanar o defeito do produto, no prazo de 30 

(trinta) dias, a partir da data da reclamação. E como relatado pelo autor, 

mesmo depois de apresentado o defeito no produto adquirido, e aberta à 

ordem de serviço para conserto (Id. nº9265496 - Pág. 2), até o momento 

não houve movimentação por parte da parte requerida. Tais elementos 

evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta na possibilidade de ficar sem sua motosserra, ficando impedido de 

desenvolver suas atividades laborativas (pedreiro), vem gerando 

prejuízos ao autor, configurando o segundo requisito autorizador da 
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medida. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA 

para DETERMINAR a intimação dos réus, para que providenciem o 

conserto da Serra Mármore (Id. nº 9662689 - Pág. 1), no prazo máximo de 

30 (trinta dias), sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 

(duzentos reais), para cada dia de atraso na entrega, válidos por 30 dias. 

À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 04/06/2018, às 12:00 horas, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000970-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000970-04.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 7.207,23; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CGMP - 

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Parte Ré: RÉU: 

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

Vistos... Citada, a parte ré não embargou nem pagou o que lhe é cobrado, 

o que foi certificado no Id. 9343649. Assim, nos termos do art. 701, § 2º 

do NCPC, constituo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo 

o mandado inicial em executivo. Fixo honorários em favor da autora em 

10% sobre o valor atualizado do débito. Para prosseguimento do feito 

como cumprimento de sentença, deverá a parte credora providenciar a 

devida atualização de dívida, nos termos do art. 798, I, “a” e “b”, do NCPC, 

bem como, fazer os pedidos próprios da nova fase processual, na forma 

do art. 513 do novo CPC, pelo que lhe concedo o prazo de cinco dias a 

tanto. Feito isso, voltem-me conclusos para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDA KIRCHHEIM (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar 

o débito em 3 (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 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001552-67.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 52.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONSÓRCIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DECORART COMERCIO 

DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos... Considerando o teor 

da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, 

que criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande-MT, e considerando que a matéria aqui discutida advém de relação 

contratual de natureza bancária, determino a redistribuição destes autos 

para a Vara Especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas 

providências. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007024-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007024-83.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 11.079,17; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos... Da análise dos autos, que me 

vieram conclusos para julgamento antecipado diante da ausência de 

manifestação das partes quanto ao interesse na dilação probatória, pude 

observar que os patronos da ré não estavam cadastrados para 

recebimento de intimações. Em que pese entender que o ônus no cadastro 

é do próprio advogado e não do juízo, tenho me deparado com diversas 

situações idênticas, em que há protocolo de petições, contudo, o 

peticionário não realiza o necessário cadastro no sistema. Assim, a fim de 

evitar nulidades futuras, realizo, como exceção, o cadastro dos 

advogados da parte ré no sistema, advertindo-os a assim proceder em 
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situações semelhantes. Intime-se a ré para no prazo de cinco dias 

manifestar interesse na dilação probatória, devendo, em caso positivo, 

indicar as provas que ainda pretende produzir. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006790-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANI FERNANDA SGOBBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006790-04.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REGIANI FERNANDA 

SGOBBI BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Observo dos autos, que a parte autora não juntou a petição 

inicial, motivo pelo qual, determino que o faça no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIRMINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000297-11.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

FIRMINO DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... 

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para sentença, pude 

observar que os patronos da ré não estavam cadastrados para 

recebimento de intimações. Em que pese entender que o ônus no cadastro 

é do próprio advogado e não do juízo, tenho me deparado com diversas 

situações idênticas, em que há protocolo de petições, em especial, 

contestações, contudo, o peticionário não realiza o necessário cadastro 

no sistema. Assim, a fim de evitar nulidades futuras, realizo, como 

exceção, o cadastro dos advogados da parte ré no sistema, 

advertindo-os a assim proceder em situações semelhantes. Intime-se a ré 

para no prazo de cinco dias manifestar-se sobre o laudo pericial. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002277-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA (AUTOR)

SANTOS & HRUBA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO)

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT0012689A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002277-27.2016.8.11.0002; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ACOMAQUINAS 

FABRICACAO E COMERCIO LTDA, SANTOS & HRUBA LTDA - ME Parte 

Ré: RÉU: BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA Vistos... 

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para sentença, pude 

observar que os patronos da ré não estavam cadastrados para 

recebimento de intimações. Em que pese entender que o ônus no cadastro 

é do próprio advogado e não do juízo, tenho me deparado com diversas 

situações idênticas, em que há protocolo de petições, em especial, 

contestações, contudo, o peticionário não realiza o necessário cadastro 

no sistema. Assim, a fim de evitar nulidades futuras, realizo, como 

exceção, o cadastro dos advogados da parte ré no sistema, 

advertindo-os a assim proceder em situações semelhantes. Intime-se a ré 

para no prazo de cinco dias manifestar interesse na dilação probatória, 

devendo, em caso positivo, indicar as provas que ainda pretende produzir. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão 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 DECISÃO Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar 

o débito em 3 (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 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-82.2018.8.11.0002

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:

KELLY PFEIFER GONCALVES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001648-82.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 21.888,37; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Parte Ré: EXECUTADO: KELLY PFEIFER GONCALVES 

DOS REIS 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. Defiro, também, o pedido para expedição de 

certidão para ser averbada no Registro de Imóveis, na forma do art. 828, 
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do NCPC, devendo a credora atentar-se ao disposto no § 1º, do referido 

artigo[1]. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] Art. 828. 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. § 1o No prazo 

de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006930-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006930-38.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FABIO CARLOS SANTIAGO 

Parte Ré: RÉU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME Vistos... 

Analisando os autos, verifico que a emenda retro juntada é insatisfatória. 

Assim, oportunizo a parte autora, prazo de 15 dias, para que emende sua 

inicial, indicando de forma clara, se já houve a assinatura do contrato de 

financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e se não houve, o que 

falta para ser concluído, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). Feito isso, conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIR HARTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

antonio correa da costa (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005151-82.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO CLAUDIR 

HARTMANN Parte Ré: RÉU: ANTONIO CORREA DA COSTA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Analisando os autos, verifico que a emenda 

retro juntada é insatisfatória. Assim, determino a intimação da parte autora 

para que no prazo de quinze dias, emende a inicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) nos seguintes 

termos; I - Junte aos autos o contrato de compra e venda devidamente 

legível (Id. nº 4245953 - Pág. 1). II – Fale sobre o MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE constar no polo passivo. Feito isso, conclusos para análise. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000136-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SOLERA KOVALESKI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000136-64.2018.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Parte Ré: RÉU: LUCAS SOLERA KOVALESKI Vistos... 

Oportunizo nova emenda ao autor, para fundamente e indique qual ação 

está sendo proposta, vez que a petição inicial esta incompleta, no prazo 

de quinzes dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002567-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002567-08.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WANDERLEY PAULO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES 

E SERVICOS LTDA - EPP Vistos... Oportunizo nova emenda ao autor, para 

junte aos autos, no prazo de quinzes dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), o contrato de compra e venda com 

a AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP, 

por se tratar de documento imprescindível. Feito isso, conclusos para 

análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004816-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDO JUNIOR DE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA'S JEANS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004816-29.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ORMINDO JUNIOR DE SOUZA 

NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: VIA'S JEANS CONFECCOES LTDA - ME 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Defiro o pedido de consignação 

realizado pelo autor, devendo a própria parte emitir a respectiva guia para 

o depósito judicial. Lavre-se termo. Com relação ao pedido de retirada do 

nome do autor do rol de inadimplentes, por verificar estarem presentes os 

requisitos, hei por bem em CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(SCPC/SERASA/CCF) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto aos débitos indicados 

no documento sob a Id. 9090840 - Pág. 1-2, levados à efeito pela 

requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa-diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) válidos pelo prazo de 30 (trinta) dias. Condiciono a 

expedição do ofício em favor da autora, mediante depósito judicial (a ser 

realizado na Conta Única do TJMT) devidamente atualizado, referente aos 

valores aqui discutidos. Após, cite-se o réu (CPC, art. 542, II), para 

querendo levante o depósito, ou em recusa, apresente contestação em 15 

dias, sob pena de revelia e consequente extinção da obrigação (art. 546 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000640-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D E CONCRETO CONSTRUCAO E PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP 
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(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000640-70.2018.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 37.117,26; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA, CESSÃO DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ACO PRONTO REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: D E CONCRETO CONSTRUCAO 

E PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001887-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESANO SOARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA DOS ANJOS RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1001887-57.2016.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[IMISSÃO NA POSSE]. AUTOR: DIOCESANO SOARES RODRIGUES RÉU: 

MARIA ROSANGELA DOS ANJOS RODRIGUES Vistos... Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Inobstante a presunção de que o autor há mais de 20 

(vinte) anos não possui a posse da coisa, delimito que a prova deverá 

versar sobre a melhor posse, se houve perda da posse pelo autor e 

esbulho pela parte ré[1] e se a área em litígio é ou não ocupada pela ré e 

os filhos do casal. Para tanto, caberá ao autor a prova da perda da posse 

e esbulho praticado pela ré, ainda que afirme na inicial que deixou o lar 

conjugal após a separação e o imóvel ficou sob os cuidados da ré, bem 

como, não tenha requerido provas. Defiro as provas da ré e, para colheita 

da prova oral, designo audiência de instrução e julgamento para 

17.05.2018, às 17:00h. Intimem as partes, ao que determino, como prova 

do juízo, seus depoimentos, bem como as testemunhas da ré, desde que 

arroladas no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I 

- a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME (RÉU)

CONSTRUTORA ALUVITRAL EIRELI - ME (RÉU)

EDMAR DA SILVA FERREIRA DE SALES (RÉU)

GENI SOARES DE SALES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002213-80.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 1.754.105,96; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PERDAS E DANOS, Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS 

EIRELI - ME, CONSTRUTORA ALUVITRAL EIRELI - ME, EDMAR DA SILVA 

FERREIRA DE SALES, GENI SOARES DE SALES FERREIRA Vistos... 

Provido o Agravo de Instrumento interposto pela autora contra a decisão 

denegativa da assistência judiciária gratuita, anote-se no sistema a 

concessão do benefício. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (NCPC, § 5º, art. 334), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 04.06.2018, às 

10:30 h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte ré, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim, 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (NCPC, § 9º e 

10, art. 334). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação 

supra ou da ultima sessão de conciliação, caso houver (NCPC, art. 335, I), 

sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível 

(NCPC, art. 344). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005866-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PETROVITHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005866-90.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 65.535,61; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELY 

PETROVITHI Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos... Recebo a 

emenda à inicial. Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte requerida, para 

que no prazo da contestação, promova a exibição dos documentos 

pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder (CPC, art. 396). Nos 

termos do art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04/06/2018, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 
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acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006700-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMPOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006700-93.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DOUGLAS CAMPOS 

MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos... 

Recebo a emenda à inicial. Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

04/06/2018, às 12:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002613-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002613-31.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 65.741,84; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AUTO POSTO SIGA 

LTDA Parte Ré: RÉU: MARINEUSA MACHADO Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA proposta por AUTO POSTO SIGA LTDA., devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de MARINEUSA MACHADO. Intimado o 

autor pela Imprensa Oficial e pessoalmente para dar andamento ao feito, 

em especifico, depositar diligência para cumprimento do mandado de 

citação, a parte quedou-se inerte, demonstrando total desinteresse no 

prosseguimento deste feito, conforme Ids. 11532579, 4309995 e 3226354, 

que aguarda providência da parte desde outubro/2016. Assim, DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, II e III, do NCPC. Por não ter o autor recolhido as custas processuais, 

intime-se a autora para comprovar o pagamento no prazo de trinta dias, 

sob pena de serem anotadas e lastrearem Execução Fiscal. Sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual. Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007528-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE S. MOUZAYEK - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1007528-89.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 40.482,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INADIMPLEMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA 

Parte Ré: REQUERIDO: LUANA DE S. MOUZAYEK - ME O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria manifestar a 

respeito da negativa do AR. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 6 de abril de 2018. Atenciosamente, DUMARA KLENA 

NOGUEIRA DE CASTILHO VOLPATO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207925 Nr: 3752-16.2008.811.0002

 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: COMERCIAL RECH PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE MADERLINE CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Almeida da Silva - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUTE MADERLINE CALEGARI, Cpf: 

01014606861, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268440 Nr: 8841-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1 - (...)Ocorre que a citação da pessoa física, a hipótese dos 

autos, não tem o condão de suprimir a citação da empresa, uma vez que o 

Sr. Adnan Abouzeid Fares já não mais figurava como sócio da empresa 

requerida desde 2007 (décima sétima alteração de contrato social – fls. 

86/88).Assim, insubsistente a citação da empresa requerida na pessoa de 

Adnan Abouzeid Fares, pois este não mais detinha poderes de gerência e 

administração, e já não assinava mais pela empresa. Desse modo, defiro o 

pleito da parte autora para reconhecer como inválida a citação da empresa 

ré.2 – Invalidada a citação, os autos retornam ao seu estado primitivo, pelo 

que anulo os atos processuais de fls. 22/40.3 – De outra banda, diante da 

nova sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil em vigência, 

passo a decidir:Denota-se que a pretensão visa o 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 (art. 700, do NCPC).Expeça-se mandado, com 

prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu 

poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do NCPC). Caso não 

haja cumprimento da obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, 

rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. 

(art. 702, §8º, NCPC).Nos termos do artigo 701, do NCPC, fixo os 

honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso 

o réu cumpra com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas 

e honorários advocatícios (art. 701, §1º, do NCPC) consignados.4 – 

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 43263 Nr: 10677-72.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.M. INDUSTRIA, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo constante nas fls. 226, pelo prazo de 

30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo avençado, certifique-se e intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449557 Nr: 11666-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Condomínio Terra 

Nova Varzea Grande I em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária Várzea Grande – SPE Ltda, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos de direito expostos na sentença exarada nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fl.226), pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários processuais e custas nos termos pactuados.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 415087 Nr: 19371-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARIA DE CAMPOS, EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER-CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA-STUDIO Z

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:OAB/MT 12.953, Bruna Battistella - OAB:OAB/MT16.839

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença referente aos honorários de sucumbência (fls. 122/124).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 62/64, confirmado no Recurso de 

Apelação (fls.101/107) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença, fazendo constar como exequente Ednéia 

Silvana Gonçalves .

 Intimem-se e cumpra-se.

Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença referente aos honorários de sucumbência (fls. 122/124).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 62/64, confirmado no Recurso de 

Apelação (fls.101/107) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 525, CPC).

 PROCEDAM-SE ÀS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS, vez que se trata de 

cumprimento de sentença, fazendo constar como exequente Ednéia 

Silvana Gonçalves .

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370460 Nr: 19769-20.2014.811.0002

 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: VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: qual das partes efetivamente deu 

causa a rescisão contratual e a comprovação dos danos materiais e 

morais[...]DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 02 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 15H00MIN.Intime-se a parte autora para apresentar 

o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data 

assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, 

do CPC). A intimação das testemunhas arroladas nos autos pelas partes 

deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao 

processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Registro que a requerida arrolou 

testemunhas à fl. 98.Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC.Considerando o deferimento do depoimento 

pessoal da parte ré, esta deverá ser intimada pessoalmente e desde já 

fica advertida de que deverá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados caso não 

compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da 

pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do CPC.No mais, 

intime-se o requerido, ora reconvinte, para promover o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária referente à Ação Reconvencional, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção desta (art. 290, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 3573 Nr: 727-44.1998.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE SERVIÇOS PETROMAT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNANI KUHN, JOSE DARCY KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474, JOAO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:OAB-MT 3933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - 

OAB:8261, WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12721

 Vistos etc.Desta feita, não compete a este juízo a apreciação deste 

pedido de reserva de honorários contratuais de feito distinto em trâmite em 

juízo diverso deste.Por outra banda, necessário destacar a ilegitimidade do 

executado Antonio Ernani Kuhn em pleitear de forma autônoma a reserva 

do valor relativo aos honorários contratuais de processo em trâmite em 

outro Juízo, em virtude do caráter personalíssimo do direito (Lei nº 

8.096/94).Ademais, não há qualquer contrariedade ao art. 833, § IV, do 

CPC, uma vez que o valor penhorado no rosto dos autos em favor do 

exequente, não se confunde com honorários de profissional liberal, como 

quer fazer crer o requerente. E em outras palavras, seu cliente tem para 

com ele um débito alimentar e, simultaneamente, tem um crédito ordinário 

em relação a terceiro, não se confundindo um com o outro, cabendo ao 

advogado, subscritor do petitório de fls. 700/702, como dito alhures, 

buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, seja por ação de 

conhecimento, seja por execução de título extrajudicial, em autos próprios 

ou nos mesmos autos em que funcionou, se for o caso. 2 – Oficie-se ao 

Juízo da 1º Juizado Cível da Comarca de Cuiabá para proceder a 

vinculação do dinheiro para este processo. 3 – CONSULTA RENAJUD E 

INFOJUD – petição de fls. 683/684 4 - Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425863 Nr: 25073-63.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PEREIRA FERNANDES FILHO, Cpf: 

36205397153, Rg: 04477987, natural de Várzea Grande-MT, 

divorciado(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$ 7.658,03 (Sete mil e 

seiscentos e cinquenta e oito reais 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: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

MOVE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DE JOÃO PEREIRA FERNANDES 

FILHO.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Em consulta no site da Receita Federal 

verifica-se do comprovante de inscrição e de situação cadastral, que a 

requerida continua ativa e no mesmo endereço informado ás fls 53, no 

qual não se obteve êxito em efetivar a citação (fls. 58 e 73).De tal modo, 

não se obtendo êxito na localização da requerida nos endereços 

informados e constante nos cadastros da receita, é possível a citação por 

edital nos termos do com artigo 257 do Código de Processo Civil.Neste 

sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – REVELIA DA RÉ E CITAÇÃO POR EDITAL 

–INDEFERIMENTO – RECONHECIMENTO DA REVELIA – DESCABIMENTO– 

INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VÍNCULO DO SIGNATÁRIO 

DOS AVISOS DE RECEBIMENTO (AR) DA CARTA CITATÓRIA,RECEBIDO 

COM OS MOTIVOS “DESCONHECIDO” E “RECUSADO” – AUSÊNCIA DE 

CERTEZA QUANTO AO ENDEREÇO DA REQUERIDA – CITAÇÃO POR 

EDITAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 

231, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da 

aparência, é válida a citação de pessoa jurídica recebida por funcionário 

da empresa, não sendo necessário que seja seu representante legal, 

quando este a recebe sem qualquer ressalva a acerca da ausência de 

poderes para tanto. Se apesar de dois dos ARs ter sido recebidos por 

pessoa a qual não se provou possuir qualquer vínculocom a empresa 

requerida, sendo os referidos comunicados citatórios devolvidos com 

motivos: “Desconhecido” e “Recusado”, não há falar-se em validade da 

citação, mormente se sequer há certeza quanto ao endereço da citanda. 

Frustradas as tentativas de citação da agravada pessoalmente, uma vez 

que ignorado ou incerto o lugar em que se encontra, cabível a citação por 

edital, nos termos do art.231, inciso II, do CPC. (AI 86764/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015)(grifei)Deste modo, DEFIRO o 

pedido de citação por edital, com fulcro no artigo 256, I, do Novo Código de 

Processo Civil, e determino a citação por edital da requerida pelo prazo de 

30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do referido Código. Decorrido 

o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister 
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se faz a designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao 

art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca 

para representar a parte requerida, devendo ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO ATÉ 9.12.2015.

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, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 06 de abril de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416898 Nr: 20396-87.2015.811.0002

 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: NIVALDO ANTONIASSI

 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 GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, REJEITO todas as preliminares arguidas pela parte ré. 

DECLARO O FEITO SANEADO. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação de que as despesas médicas foram decorrentes do 

acidente automobilístico citado na exordial (art. 357, II, do CPC).DEFIRO o 

requerimento da parte requerida, uma vez que as notas fiscais e recibos 

acostados aos autos foram emitidas em junho de 2015 (fls. 38/44), ou 

seja, cinco meses após o acidente ocorrido em 20 de janeiro de 2015, data 

em que o autor foi atendido na rede pública de saúde (fls. 

16/29).Expeça-se ofício ao Complexo Hospitalar São Matheus solicitando 

cópia do prontuário médico do autor Após, com o referido documento nos 

autos, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94931 Nr: 4484-65.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Vistos etc.1 - (...)Os embargos são tempestivos, posto que interpostos 

dentro do prazo previsto no art. 1.023, § 2º, CPC, portanto deixo de 

recebê-los, posto que incabível o recurso, visto não existir qualquer 

contradição, omissão, obscuridade ou erro material na referida decisão 

(art. 1.022 do CPC).2 - Por outra banda, tenho que assiste razão o 

executado em seu requerimento, posto que de acordo com o disposto no 

art. 842 do CPC/2015, onde disciplina a necessidade de intimação do 

cônjuge do devedor (salvo na hipótese de serem casados no regime da 

separação absoluta de bens) caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel, sendo certo que a partir dessa intimação 

incumbirá ao cônjuge acompanhar o processo e fazer valer o seu direito 

de preferência ou concorrencial. E, conforme consta na escritura do 

imóvel penhorado, o executado é casado com comunhão parcial de 

bens.Nesse sentido: O art. 842 aprimora o sistema do CPC de 1973, evnao 

em conta – como já deveria fazer o intérprete – as leis de direito material. 

Assim, penhorado bem imóvel, o cônjuge deve ser intiado, salvo se o 

regime de casamento for de separação absoluta de bens (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/ Cassio Scarpinella 

Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. pag. 513)In casu, verifica-se a falta de 

intimação da esposa do executado da penhora levada a efeito às fls. 184. 

Assim, a fim de não ser alegada nulidade futura, chamo o feito a ordem 

para determinar a intimação do cônjuge do executado, a Sra. MARIA INÊS 

CAMPESTRINI BREDA, quanto a penhora efetivada nos autos (termo de fls. 

184).Por corolário natural, mister se mostra a suspensão dos atos de 

expropriação já determinados às fls. 243.Intimem-se ambas as partes do 

inteiro teor da presente decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283956 Nr: 2926-48.2012.811.0002

 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: DILVANE FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BB 

SEGUROS/COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SG - OAB:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com o Dr 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, fora do prazo legal, em 

sendo assim, impulsiono estes autos à remessa de expediente para o 

Diário da Justiça Eletrônico, com intimação ao mencionado advogado para 

providenciar a devolução do processo em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 154-16.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIETRO LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS E FABIO SOUZA PONCE, OAB-MT 3286A E 9202, 

RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, JUNTAREM 

AOS PRESENTES AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO R. DESPACHO 

DE P. 177, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SITE DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 70569 Nr: 4911-33.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RIBEIRINHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA FRATUCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARVALHO 

SCOLARI - OAB:6586/MT, ANTONIO LUIZ DE DEUS JÚNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. ANA PAULA 

CARVALHO SCOLARI E ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR, OAB-MT 6586 E 

7167, RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

JUNTAREM AOS PRESENTES AUTOS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

DE 2 (DUAS) DILIGÊNCIAS DO SR. OF. DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A 

SER EMITIDA NO SITE DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 480104 Nr: 2088-32.2017.811.0002

 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: MARCILENE NUNES YANAGUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista que a resposta do ofício anexada retro, 

impulsiono estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça 

Eletrônico, com intimação à parte autora para manifestar sobre o 

mencionado documento, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425192 Nr: 24721-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO HONORATO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORA SILVA, FRENTE-, LADO DIREITO-, 

FUNDOS-(QUEM DE DIREITO), LADO ESQUERDO- MAURINDA RODRIGUES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. CASSIO 

QUEIROZ COELHO DA CRUZ, OAB-MT 16006, DO R. DESPACHO DE P. 58, 

EM SUA PARTE FINAL A SEGUIR TRANSCRITA": (...) Diante do exposto, 

determino que: 1) Publique-se o edital de fls. 292) Intime-se a parte autora 

a trazer aos autos endereço da requerida para que seja procedida a a 

citação e/ou requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias. 3) 

Intime-se e cumprae".

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001881-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038287-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA CRISTINE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA OAB - TO2669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELE JESSICA DA CRUZ RONDON (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414658 Nr: 19188-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91.311, SOLANO 

DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Por conseguinte, DEFIRO o pedido consistente em consulta e penhora de 

veículos via sistema RENAJUD, sendo certo que, consoante resposta em 

anexo, constata-se a existência de 01 (um) único veículo em nome da 

empresa executada, no entanto contendo tanto restrição bancária como 

penhoras judiciais oriundas da Justição do Trabalho, o que a princípio 

inviabiliza a constrição sobre sua propriedade.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito a par dos documentos 

que ora se junta, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414658 Nr: 19188-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:OAB/MT 14.522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91.311, SOLANO 

DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606

 Vistos etc.

Considerando a inércia do devedor (certidão de fls. 227), nos termos do 

art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 228, e em 

consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

Bacen-Jud, determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do 

débito executado que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao(s) executado(s) (R$ 398.414,49 – fls. 225 

-CNPJ: 01.970.665/0001-90).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, § 3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 343470 Nr: 10646-95.2014.811.0002

 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: ANTONIO JOSE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

BANCP PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 306084 Nr: 1826-24.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DA SILVA 

BASTOS - OAB:2907/MT, WELBERT MAURO FERREIRA - OAB:13334-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de fls.122-136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 248816 Nr: 8396-31.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA FAQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & FAQUIM LTDA, TRADIÇÃO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA S. MENNA BARRETO 

FERREIRA - OAB:7329/MT

 Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de fls. 108-120.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443986 Nr: 8813-71.2016.811.0002

 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: ALEXSSANDRO NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, com fulcro no artigo 109, da Lei n.º 

6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e determino seja feita a 

retificação no assento de nascimento do requerente no Cartório de 

Segundo Serviço Notarial e Registral da Cidade de Poconé/MT, matrícula 

064329 01 55 1982 1 00029 265 0000472 33, para que passe a constar o 

seu nome como ALEXSSANDRO NUNES RONDON, permanecendo 

inalterados as demais anotações.Sem custas em razão da Assistência 

Judiciária.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado, 

arquivando-se com as cautelas de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385788 Nr: 3664-31.2015.811.0002

 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: FRANCISCO MONTEIRO BARROS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos 

Morais, Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Francisco Monteiro Barros da Costa em desfavor de Sulamérica Cia 

Nacional de Seguros, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 115/116, 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

 Às fls. 117/118, informa a requerida o acordo fora devidamente cumprido.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis.

 Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 255853 Nr: 13729-61.2010.811.0002

 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: ANDERSON COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088

 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441675 Nr: 7605-52.2016.811.0002

 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: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DONIZETE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Kalynca Silva Inez de Almeida - 

OAB:15598-O

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Wandir Soares 

Massafra e Marlene Castagna Massafra em desfavor de José Donizete 

Barbosa, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 65/71, pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis.

 Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406030 Nr: 14558-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR LEPECO NAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERSON JALES COSTA SALES - 

OAB:3977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora peticionou 

requerendo a suspensão do feito pelo prazo seis meses (fls. 61/65).

Contudo, à vista do lapso temporal superior ao requerido, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

aos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267873 Nr: 10183-61.2011.811.0002

 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: BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LEVA E TRAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/ 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONEL PIO DA SILVA - 

OAB:13813, LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - OAB:11118

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros em desfavor de Transportadora Leva e Traz 

LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 203/205, 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis.

 Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436793 Nr: 5032-41.2016.811.0002

 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: CLEUNICE PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro no 

art. 109 da Lei nº 6.015/73 c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar ao Segundo 

Tabelionato de Notas e Protestos e Oficial do Registro Civil e Pessoas 

Jurídicas da Comarca de Pedra Petra – MT, para que proceda a alteração 

no registro civil do requerente, fazendo constar o gênero/sexo FEMININO, 

permanecendo inalteradas as demais anotações, expedindo-se nova 

certidão. Sem custas em razão da Assistência Judiciária.Após o trânsito 

em julgado, expeça-se o competente mandado, arquivando-se com as 

cautelas de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 407322 Nr: 15302-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROLUZ EMBU COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIANE PASSOS 

FERREIRA - OAB:23394/B, UGO ULISSES ANTUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:PA/29188, VINICIUS HIROSHI TSURU - OAB:PA/37875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 104, em que autora requer a desistência da 

presente reintegração, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409053 Nr: 16138-34.2015.811.0002

 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: CREUZA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420299 Nr: 22138-50.2015.811.0002

 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: NEIDE INEZ WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PADILHA ALVES - 

OAB:18340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Deixo de apreciar o petitório de fls.29/30, em face da manifestação 

expressa da parte autora ás fls. 30 v.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do trânsito em julgado.

Após, remetam-se ao arquivo, com baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327823 Nr: 24162-22.2013.811.0002

 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: BENICE DA COSTA PINTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17613, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT17.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autora pessoalmente 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 264530 Nr: 4043-11.2011.811.0002

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAYSI GIL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora peticionou 

requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, (fls. 54).

Contudo, à vista do lapso temporal superior ao requerido, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 210022 Nr: 5804-82.2008.811.0002

 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: LENIR JOSÉ MATTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, THAISA 

MARA RODRIGUES DE SOUZA, Herdeiros CASSEMIRO AMANCIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Intime-se parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autora pessoalmente 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376863 Nr: 24438-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE GOMES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19376

 Vistos, em correição.

Diante do peditório de fls. 77, designo audiência de conciliação para o dia 

28 de maio de 2018, às 09h30min.

 Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Consigno que a ausência injustificada 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.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319979 Nr: 16350-26.2013.811.0002

 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: CETAP - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 5222

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de 

Protesto proposta por Cetap – Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., 

em face de Andorra Transportes Ltda., todos qualificados, sob os 

argumentos apostos na inicial. (fls. 05/10)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, requerendo seja o 

mesmo homologado, bem como, a extinção do processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316435 Nr: 12801-08.2013.811.0002

 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: GLEIBI MARIA ALVES ZANDONAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S. A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de maio de 2018, às 10h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374082 Nr: 22361-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO NUNES MACHADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPER SUPERMERCADO, BANCO 

BRADESCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:MT 3.056

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Laurindo 

Nunes Machado Neto em face de Comper Supermercado e Banco 

Bradesco Finasa S.A., todos qualificados, sob os argumentos apostos na 

inicial. (fls. 04/25)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, requerendo seja o 

mesmo homologado, bem como, a extinção do processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353513 Nr: 18383-52.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYNE DE BRITTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de Documentos proposta por 

JAYNE DE BRITTO RODRIGUES em desfavor de NET SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO S.A., todos qualificados nos autos, pelos fundamentos 

apostos na inicial. (fls.04/24).

Em face da petição de fls. 80, em que o Requerente pede a desistência da 

presente reintegração, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283518 Nr: 2393-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVAN VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 11.059/0

 Vistos, em correição.

Trata-se de Embargos a Execução opostos por Televan Viagens e 

Turismo Ltda., em desfavor de Ane Comércio de Petróleo Ltda., todos 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. (fls.05/09)

No decorrer da demanda, as partes entabularam acordo, requerendo a 

extinção do feito.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319456 Nr: 15831-51.2013.811.0002

 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: TRANSAS COMUNIACAÇÃO E DIVERSÕES LTDA, 

Vilson Luiz Minossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOVANA GADOMSKI CHAVES EIRELI, 

JIOVANA GADOMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.449 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625

 Vistos, em correição.

Transas Comunicações e Diversões Ltda., ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada 

em face de Jiovana Gadomki Chaves Eireli todos qualificados, sob os 

argumentos apostos na inicial. (fls.05/21)

No decorrer da demanda, a Requerente apresentou proposta de acordo, 

fls. 194, o qual foi aceito pela Requerida, fls.196/196v, requerendo seja o 

mesmo homologado, bem como, a extinção do processo.

Relatado o necessário. Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417299 Nr: 20640-16.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANE VIEIRA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415429 Nr: 19552-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUEIRA - OAB:OABMT19.025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada ( AR fl. 57) e deixou 

de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão de fl. 60), 

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. 
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PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais 

elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência 

automática dos pedidos iniciais. 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. Prazo: 10 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.: 334540 Nr: 3083-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/PB 1853- A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386/SP

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323687 Nr: 20075-23.2013.811.0002

 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: BARBARA EMANOELE COCATTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:16.457, ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento de 50% da custa judiciária 

no valor R$ 188,42 e da taxa judiciária no valor de R$ 63,00, totalizando 

em R$ 251,42, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

A parte Autora é beneficiária da justiça gratuita.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427095 Nr: 25718-88.2015.811.0002

 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: FRANCISCO NAILSON HOLANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 208,81, totalizando em R$ 

585,66, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273747 Nr: 16596-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO CESAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325940 Nr: 22314-97.2013.811.0002

 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: EDNILZA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 161,47, totalizando em R$ 

538,32, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270592 Nr: 10933-63.2011.811.0002

 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: EVARISTO ALVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A ARREDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 
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Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 357,81, totalizando em R$ 

734,66, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340197 Nr: 8102-37.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, F.C PEREIRA E CIA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:MT 19.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/MT

 Certifico que o advogado do Requerido: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi 

regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 02/04/2018, para nova publicação: "Vistos, 

em correição. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à 

tempestividade da contestação de fls. 65/77. Após, especifiquem as 

partes as provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 dias. Sem prejuízo do apontamento acima, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2018, às 

15h00min. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao 

ato acompanhados das partes, sob pena de multa. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 276089 Nr: 19487-84.2011.811.0002

 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: MARILENE SANTO BENEVIDES, LASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA TITON LTDA, MARIO FEDERICO 

TITON, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 3541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA PAES MAIOLINO - 

OAB:17.622MT, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO CARLOS 

POLISEL - OAB:12.909/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949-A

 Vistos, em correição.

Intimem-se às partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433479 Nr: 3093-26.2016.811.0002

 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: THYAGO FELIPE DA COSTA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT 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:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA indicou a data e local da perícia médica 

para o dia 18/ABRIL/2018 às 10:00 horas na CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E 

MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na Rua Major Gama, nº 1174, Centro Sul, 

Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 3052-6018 - Secretária: ALAISSA 

(devendo o agendamento ser confirmado por telefone). O Periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA 

SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos médicos, histórico clínico) 

que porventura possam ser úteis na confecção do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002680-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VALERIO SANTOS 99246732120 (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002680-93.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. À vista do pedido de citação por edital, entendo que 

este é precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou 

comprovado nos autos o exaurimento das possibilidades de tentar 

localizar o requerido, tendo em vista que foi expedido carta por correio. 

Diante disso, determino a renovação da citação/intimação pessoal do 

requerido, nos endereços indicados no Id. Doc. 10625320. Assim, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 

09h00min. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de abril de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000671-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO (REQUERENTE)

FRANCIONE MARIA ALMEIDA SAMPAIO COELHO (REQUERENTE)

H. A. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDA ALMEIDA SAMPAIO COELHO OAB - 763.430.811-00 

(REPRESENTANTE)

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000671-90.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Diante do teor contido na petição Id. 12351093, encaminhem-se 

os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a manifestação 

do autor. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002309-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

RAFAEL ARCANJO BORGES NOGUEIRA (REQUERENTE)

TALYTA ARRUDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

GERMANA FRANCISCA LARA (REQUERENTE)

NEIDE DE SOUZA CAMPOS (REQUERENTE)

NADIA LARA CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

MILENA BENEVIDES AMARAL (REQUERENTE)

NEUZIMAR PEREIRA MARIANO NOGUEIRA (REQUERENTE)

EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENISE CLAUDINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

JANAINA DA SILVA ESTIGARRIBIA (REQUERENTE)

KELY CRISTINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)
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CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE MARQUES CUNHA (REQUERENTE)

MARCOS PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARLI BENTO DA COSTA (REQUERENTE)

RIRLE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA (REQUERIDO)

DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS EIRELI 

(REQUERIDO)

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002309-61.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. Diante do resultado obtido junto à pesquisa realizada 

via Sistema Bacenjud, cujo valor é de pequena monta, procedo à sua 

liberação. Intimem-se os Requerentes para, querendo, manifestar no prazo 

legal. Após, conclusos. Várzea Grande/MT, 06 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAILANE MALENA TEIXEIRA BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002290-55.2018.8.11.0002 

Vistos, em corerição. Compulsando os autos, verifico que o requerente 

pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não 

veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinado pela 

demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de não ser deferido os 

benefícios da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas 

judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 06 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103610 Nr: 12323-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDA SERVILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONILDA SERVILHA, Cpf: 38434849100, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,24 (Quinhentos e tres reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416540 Nr: 20215-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, JOSE 

EFROMOVICH, SPSYN PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, CNPJ: 

02575829006936, atualmente em local incerto e não sabido JOSE 

EFROMOVICH, Cpf: 69204756853, brasileiro(a), casado(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido SPSYN PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ: 

06335724000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 4.554,38 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta e oito centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 05 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261312 Nr: 25393-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORGANA RITA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Turi Marques 

Filho - OAB:12813, FRANCISVAL DIAS MENDES - OAB:3563/MT, 

JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 126,39, totalizando em R$ 

503,24, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 455, § 4º, do CPC, indefiro o pedido retro, haja 

vista não haver prova de quaisquer das hipóteses previstas no referido 

instituto processual civil. Intime-se, pois, a parte autora para cumprir o 

disposto no art. 455, sob pena de se presumir pela desistência da 

inquirição das testemunhas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pelo cônjuge da parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 5 de junho de 2018, às 15h, determinando, como meio de prova, 

o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000208-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

Vistos. Em que pese o argumento da autora para justificar a não 

comprovação do indeferimento do pedido administrativo, cumpre 

esclarecer que esse requisito é essencial à propositura da ação, 

conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 631240, com repercussão geral reconhecida. Desta 

feita, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para regularização processual, 

sob pena de extinção. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrada 

por IVANEI ORBEN VASCONCELOS, devidamente qualificada nos autos, 

contra ato ilegal emanado do CHEFE DO 5º CIRETRAN DO DETRAN-MT DE 

VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, também qualificado 

nos autos, no qual se alega, em síntese, ser a impetrante proprietária do 

veículo HUNDAY/AZERA, Ano/Modelo 2008/2008, Placa JZD 5454/MT, 

RENAVAM nº 00959707565, Chassi KMHFC41DP8A324145 e que esta ao 

procurar o CIRETRAN para proceder ao licenciamento obrigatório de seu 

veículo, foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio pagamento de 

multas pendentes. Argumenta-se que a impetrante só teve conhecimento 

das multas quando do ato do licenciamento. Sustenta-se que a vinculação 

do pagamento de multas ao licenciamento ou transferência do veículo fere 

os preceitos constitucionais da ampla defesa e invoca-se ensinamentos 

da doutrina e da jurisprudência para pleitear, em sede de liminar, ordem 

que assegure a impetrante o licenciamento anual do veículo. Junta-se 

documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, 

de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, 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, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.”. Mais usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum 

in mora, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. No caso dos autos, pelo que se infere do sucinto 

relatório, a impetrante se arvora no argumento de que o impetrado 

condicionou o licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas 

multas pendentes, em flagrante afronta à legalidade, já que não exerceu o 

direito constitucional de ampla defesa. Tenho, no entanto, numa análise de 

preâmbulo, que não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso ora analisado, a impetrante 

sustenta só ter tido conhecimento das multas cobradas no momento do 

licenciamento de seu veículo. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da 

Súmula 127 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em 

casos assim, pela constatação de direito líquido e certo amparado por 

mandado de segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO 

DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. 

SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à 

concessão da segurança demanda exceder os fundamentos 

colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo 

fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em 

recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de 

Justiça. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a 

exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao 

infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a 

prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido 

o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de 

pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". (STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º 

Turma – rel. Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011). 

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — 

EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA 

DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. Somente é exigível o prévio 

pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o 

requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o 

atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Sentença ratificada.” 

(TJ/MT - ReeNec 88386/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 16.8.2016, p. DJE 30.8.2016) Como se vê, condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, é ato ilegal e fere 

o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Daí a fumaça 

do bom direito. O perigo da demora também se mostra evidente na medida 

em que a impetrante se vê impossibilitada de trafegar com seu veículo. Em 

face do exposto, defiro o pedido liminar, ordenando ao impetrado que 

proceda ao imediato licenciamento do veículo da impetrante, 

fornecendo-lhe o Certificado de Registro de Licenciamento, 

independentemente do recolhimento das multas existentes, sob pena de 

constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09. 

Cumprida a liminar, notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem 
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informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002572-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LUCIA DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILANA CRISTINA DA SILVA OAB - MT0016636A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002542-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Por não se comprovar resistência do réu em conceder o benefício 

da autora, impunha-se a extinção do feito sem resolução do mérito por 

ausência de interesse processual. Todavia, antes de se tomar tal 

providência, ordeno a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documento comprobatório do exaurimento da via 

administrativa, sob pena de indeferimento e de extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 321 ambos do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002569-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI PINTO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007892-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Com fulcro no art. 334, do NCPC, designo para o dia 12 de 

dezembro de 2017, às 14h45min a audiência de conciliação, devendo ser 

citado o réu dos termos da ação para, querendo, no prazo legal 

contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, NCPC), devendo constar no mandado a observação de que a 

citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, 

conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007892-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 

de junho de 2018, às 14h30min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009248-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELI BERTOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que nesta 

fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

do benefício, ressaltando que os documentos que instruem o pedido são 

insuficientes a demonstrar a alegada condição de miserabilidade da parte 

autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará no decorrer 

da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a prestação 

jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do processo, não 

se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar caracterizado 

o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na Ap. 217.135-3, 

julgs. TAMG 65/85). Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), 

ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na realização da 

audiência de conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como 

do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido 

pelo réu. Intimem-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251650 Nr: 10891-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA VIERA BORGES - 

OAB:OAB-MT8633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E 

CERQUEIRA, Cpf: 63133008153, Rg: 095724-0, Filiação: Celestino Pereira 

e Gonçalina de Brito Pereira, data de nascimento: 27/07/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), professora. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES..

 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89218 Nr: 10755-27.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MALHEIROS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENEROSO MALHEIROS SOBRINHO, 

Cpf: 04804538100, Rg: 072294, brasileiro(a), casado(a), engenheiro 

agronomo. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 531375 Nr: 5115-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Indefiro o pedido de aplicação do efeito suspensivo, nos termos do art. 

919, do CPC, tendo em vista que a suspensão do curso da ação executiva 

só é possível "quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes" (§ 3º), o que não se verifica no presente 

caso, já que não restou demonstrado perigo a ser acautelado, pois ainda 

não houve penhora de bens, tampouco aportou aos autos pedido nesse 

sentido.

Cabe reproduzir aqui parte da doutrina citada pela própria embargante que 

acompanha esse entendimento “in verbis”:

“Será depois da penhora e do risco de alienação do bem penhorado que 

se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão 

da execução.”

 Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória, indefiro o pleito.

 II) Recebo os presentes embargos, ordenando a intimação da parte 

exequente para impugná-los, no prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 106371 Nr: 2533-02.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA ALUTES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADEMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Acolho o pedido retro, cumpra-se como requerido.

 II) Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos o cálculo de fl. 

433-437, expeça-se a correpondente ordem requisitória.

 III) Cientifique-se a parte exequente que, de acordo com a orientação 

contida no item 1.7 do Manual de Procedimento da Justiça Federal, 

elaborado com base na Lei nº 11.033/2004, que condiciona o 

levantamento de valores decorrentes de precatório judicial à apresentação 

ao juízo da causa a Certidão Negativa de Tributos Federais, Estaduais e 

Municipais, bem como de Certidão de Regularidade para com a Seguridade 

Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Dívida Ativa 

da União, as respectivas certidões deverão ser juntadas quando da 

expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335438 Nr: 3915-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMIRAMIS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:18648, Ronald Senno Assunção - OAB:16.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, 

do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 

509, I e art. 510, ambos do CPC.

 Assim, torno sem efeito o despacho anterior e, em prosseguimento, 

nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para 

realização de perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a 

alegada perda salarial por parte das servidoras, com base nos dados e 

documentos apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347082 Nr: 13501-47.2014.811.0002

 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: CELSON TAPAJOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), o ente público municipal não se 

pronunicou.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 250-251, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 
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determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 39508 Nr: 7367-58.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 Vistos.

À parte autora para execução da sentença, nos termos do art. 534, do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 214912 Nr: 10222-63.2008.811.0002

 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: PLINIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente o autor, por meio de seu patrono e pessoalmente, 

fixando-se o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

em branco o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 412126 Nr: 17872-20.2015.811.0002

 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: JORGE ANTONIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Acolho a substituição do polo passivo da lide, determinando a citação 

do Município de Várzea Grande dos termos da ação para, querendo, 

contestá-la, no prazo legal. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 dias (art. 351, CPC).

 II) Nos termos do parágrafo único do art. 338, do CPC, condeno o autor ao 

pagamento de honorários em favor da Câmara Municipal, fixados em 3% 

(três por cento) sobre o valor da causa.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329074 Nr: 25399-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZADORA REGINA DE SOUZA DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALEXANDRE FREITAS 

RIBEIRO TAQUES - OAB:17393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 416662 Nr: 20292-95.2015.811.0002

 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: CATHERINE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS VALES LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, CLÁUDIA AMÉLIA L. DE CASTRO - OAB:9223, 

FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSEMAR HONÓRIO 

BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862 A, Wlamir Assad de 

Lima Júnior - OAB:7533

 Vistos...

Tendo a perícia técnica sido requerida pela parte autora, que é beneficiária 

da gratuidade da justiça, os honorários periciais deverão ser arcados pelo 

Estado de Mato Grosso ao final da demanda, caso seja sucumbente.

 Respeitante ao valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que, 

conforme bem salientado pelos requeridos Município de Várzea Grande e 

Estado de Mato Grosso, de acordo com a Resolução n. 232/20156, os 

honorários periciais no caso em tela deverão ser fixados em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo ser majorado em até cinco vezes em 

situação excepcional.

Tal excepcionalidade mostra-se evidente neste caso, tendo em vista a 

complexidade da matéria, o grau de zelo e a especialização da Sra. Perita, 

que é graduada em medicina, com residência médica em Ginecologia e 

Obstetrícia, o tempo exigido de aproximadamente 25h para a execução 

dos trabalhos, bem como a peculiaridade deste caso, impondo-se, por 

isso, a majoração em 5 vezes do valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) fixado na Tabela de Honorários Periciais (Anexo da Resolução n. 

232/2016), perfazendo, assim, o valor total de R$ 1.850,00 (mil e 

oitocentos e cinquenta reais).

Assim, mostrando-se a proposta de horários periciais (R$ 5.000,00) em 

desconformidade com a referida resolução, fixo a verba honorária em R$ 

1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), a ser pago pela parte 

sucumbente ao final da demanda.

Intimem-se as partes desta decisão, bem como a Sra. Perita, para que 

indique dia, local e horário para o início dos trabalhos periciais. Designada 

a data, intimem-se as partes, observando-se também o que se ordenou na 

decisão de fl. 288.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237437 Nr: 17213-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA FERNANDES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 
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Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 41807 Nr: 9522-34.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL BANDEIRANTES, JOACIR 

ROBERTO CESAR ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

Michelle Marriet Silva de Oliveira - OAB:9.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE LUIZ SARTORI - 

OAB:3740, ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - OAB:16382/O, JOSÉ 

SIMÃO FERREIRA MARTINS - OAB:7520

 Vistos.

 Expeça-se a guia de recolhimento das custas, bem como o 

correspondente alvará para liquidação, arquivando-se após, o processo 

com baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 233370 Nr: 13390-39.2009.811.0002

 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: ERCENIO NICACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, RODRIGO ELIAS DE SOUZA - OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.”(TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 107683/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 16.10.17, DJe 26.10.17 - destaquei).No mesmo 

sentido:(TJMT – Ap 103939/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2018, DJe 17.10.2017); (TJMT – Ap 

103228/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 9.10.2017, DJe 17.10.2017).Com efeito, às parcelas em atraso 

deve incidir o IPCA-E como índice de atualização monetária desde a data 

fixada na sentença. Assim, determino seja intimado o exequente para 

adequação do cálculo nos moldes acima, remetendo-se, após, os autos à 

Contadoria Judicial para conferência, no prazo de 5 (cinco) dias e, na 

sequência, ouvindo-se o INSS, com prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334706 Nr: 3222-02.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE TEREZINHA KERICH, LENIR FÁTIMA DE BARROS 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Gama Martins - 

OAB:13.012

 Vistos.

 Intime-se o exequente para cumprir o disposto no art. 534, do CPC, 

juntando aos autos o valor atualizado do débito com a especificação dos 

índices utilizados, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, no mais, o despacho de fl. 301.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335698 Nr: 4189-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GRACIELLE FERNANDA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14.826-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Município 

de Várzea Grande, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

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.: 268713 Nr: 11787-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MODA MASCULINA E FEMININA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista não corresponder com a atual fase 

processual. Intime-se a exequente para requerer objetivamente o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431343 Nr: 1727-49.2016.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 À parte autora para, em 15 (quinze) dias, executar a sentença, 

observando a norma contida no art. 534, do CPC. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 279702 Nr: 23517-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDINETE ALMEIDA DA GUIA, MTADGS, MCDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos o cálculo de fls. 

283-288. Expeça-se ordem requisitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251830 Nr: 10985-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HÉLIO LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 

439. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

II) Indefiro o pedido de destaque da verba honorária fixada em execução 

de sentença, tendo em vista a suspensão da cobrança em virtude da 

gratuidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411501 Nr: 17472-06.2015.811.0002

 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: ATAIL PAULINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Com fulcro no § 3º do art. 1.010, do CPC, determino sejam remetidos os 

autos à instância superior para os devidos fins.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 96697 Nr: 6173-47.2006.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CRUZ ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, DIMAS MICHIURA 

- OAB:15400, FABIO BORGES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 15.490, 

MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 Vistos...

Defiro totalmente o pedido ministerial retro. Cumpra-se como requerido, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 384697 Nr: 1850-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGRIMAT 

ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Vistos...

Face ao teor da peça e documentos retro, intime-se a parte autora para 

informar a este juízo se as providências solicitadas nos referidos 

documentos foram efetivamente cumpridas, com vistas à correção das 

inconsistências verificadas no muro, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97188 Nr: 6557-10.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MELLO LTDA, GUSTAVO 

GERMANO DE MELLO, VILMA GERMANO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE MELLO 

FILHO - OAB:6341

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 389,17 e da taxa judiciária no valor de R$ 389,17, totalizando em R$ 

778,34, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89507 Nr: 11088-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO SAGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, totalizando em R$ 

506,79, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393893 Nr: 7696-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7696-79.2015.811.0002 (código n. 393893)

“Embargos de Declaração”

Vistos,

Cuida-se de "Embargos de Declaração" opostos por NILZA PEREIRA DA 

SILVA, em face de sentença de fls. 105-108v, que julgou procedente o 

pedido da autora, concedendo-lhe a concessão do auxílio-doença com a 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, nos quais se alega 

ter havido omissão na decisão tendo em vista que esta não se pronunciou 

quanto ao pedido de tutela antecipada.

É o sucinto relatório.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

em 27.3.2018, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do 

CPC, vez que a sentença foi publicada em 20.3.2018, impondo-se, além 
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disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão na sentença, conforme sustentado.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

desígnio de eliminar obscuridade, contradição ou omissão verificadas na 

sentença, servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoar o julgado.

 Em que pesem as razões da embargante, não se visualiza, no “decisum”, 

nenhuma omissão a merecer reforma, posto que a tutela antecipada foi 

analisada e rejeitada em despacho inicial de fl. 46-v, não tendo a autora a 

requerido novamente.

 Ora, não tendo sido deferida a medida e não tendo esta sido reiterada ao 

longo do feito, não cabe ao julgador reexaminá-la em sentença, à luz do 

art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não se visualizando, como se vê, a invocada omissão, rejeito os 

embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262006 Nr: 837-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOMINGOS EMILIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 0000837-86.2011.811.0002 (262006)

“Execução de Sentença”

Vistos.

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Paula Cristina da 

Cruz, Patrícia Conceição da Cruz, Márcio Emiliano da Cruz, Maria da Guia 

da Cruz, Maria Aparecida da Cruz Guia e Marivane Fernandes da Cruz, na 

qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 59.670,93 (cinquenta e 

nove mil, seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos) referente 

às parcelas em atraso de benefício previdenciário.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, atribuindo 

à aplicação incorreta do termo final do benefício, bem como à inclusão 

indevida da gratificação natalina.

 Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso.

 Em petição retro, os exequentes concordam com os termos da 

impugnação.

 É o relatório.

Decido.

Concordando os exequentes com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fls. 162-v. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Condeno os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

 

Vistos, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrada 

por IVANEI ORBEN VASCONCELOS, devidamente qualificada nos autos, 

contra ato ilegal emanado do CHEFE DO 5º CIRETRAN DO DETRAN-MT DE 

VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, também qualificado 

nos autos, no qual se alega, em síntese, ser a impetrante proprietária do 

veículo HUNDAY/AZERA, Ano/Modelo 2008/2008, Placa JZD 5454/MT, 

RENAVAM nº 00959707565, Chassi KMHFC41DP8A324145 e que esta ao 

procurar o CIRETRAN para proceder ao licenciamento obrigatório de seu 

veículo, foi impedida de fazê-lo por exigência de prévio pagamento de 

multas pendentes. Argumenta-se que a impetrante só teve conhecimento 

das multas quando do ato do licenciamento. Sustenta-se que a vinculação 

do pagamento de multas ao licenciamento ou transferência do veículo fere 

os preceitos constitucionais da ampla defesa e invoca-se ensinamentos 

da doutrina e da jurisprudência para pleitear, em sede de liminar, ordem 

que assegure a impetrante o licenciamento anual do veículo. Junta-se 

documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, III, da Lei n. 12.016, 

de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, 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, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica.”. Mais usualmente conhecidos como fumus boni iuris e periculum 

in mora, respectivamente, indispensável é a constatação desses dois 

requisitos para que se obtenha o deferimento do pedido liminar em 

mandado de segurança. No caso dos autos, pelo que se infere do sucinto 

relatório, a impetrante se arvora no argumento de que o impetrado 

condicionou o licenciamento de seu veículo ao pagamento de supostas 

multas pendentes, em flagrante afronta à legalidade, já que não exerceu o 

direito constitucional de ampla defesa. Tenho, no entanto, numa análise de 

preâmbulo, que não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso ora analisado, a impetrante 

sustenta só ter tido conhecimento das multas cobradas no momento do 

licenciamento de seu veículo. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da 

Súmula 127 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal 

condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em 

casos assim, pela constatação de direito líquido e certo amparado por 

mandado de segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO 

DA AUTUAÇÃO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. 

SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir a existência ou não de direito líquido e certo à 

concessão da segurança demanda exceder os fundamentos 

colacionados no acórdão combatido, com a incursão no conteúdo 

fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em 

recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de 

Justiça. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que é ilegal, como condição para o licenciamento do veículo, a 

exigência do pagamento de multa imposta sem prévia notificação ao 

infrator para defender-se em processo administrativo. Não havendo a 

prévia e regular notificação ao infrator, para fins de defesa, tem garantido 

o direito de renovar licenciamento de veículo com multas pendentes de 

pagamento. Aplicação do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da 

qual o infrator não foi notificado". (STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º 

Turma – rel. Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011). 

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — 

EXIGÊNCIA — LIMITAÇÃO ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA 

DUPLA NOTIFICAÇÃO — NECESSIDADE. Somente é exigível o prévio 

pagamento de multas para o licenciamento de veículo quando verificado o 

requisito da dupla notificação; logo, em relação àquelas que não o 

atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. Sentença ratificada.” 

(TJ/MT - ReeNec 88386/2016 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos 

da Costa, j. 16.8.2016, p. DJE 30.8.2016) Como se vê, condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, é ato ilegal e fere 

o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Daí a fumaça 

do bom direito. O perigo da demora também se mostra evidente na medida 

em que a impetrante se vê impossibilitada de trafegar com seu veículo. Em 

face do exposto, defiro o pedido liminar, ordenando ao impetrado que 
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proceda ao imediato licenciamento do veículo da impetrante, 

fornecendo-lhe o Certificado de Registro de Licenciamento, 

independentemente do recolhimento das multas existentes, sob pena de 

constituir crime de desobediência nos moldes do art. 26, da Lei 12.016/09. 

Cumprida a liminar, notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 

7º, I, da Lei nº 12.016/09, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem 

informações. Em seguida, cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, 

ouvindo-se o Ministério Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para que 

seja intimada as partes acerca da data da perícia, qual seja: dia 

12/05/2018 às 8:00, a ser realizada no consultório do perito DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, Sito a Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, 

sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000859-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR DIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para que 

seja intimada as partes acerca da data da perícia, qual seja: dia 

12/05/2018 às 8:20, a ser realizada no consultório do perito DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, Sito a Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, 

sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254624 Nr: 20949-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA NACIONAL DE MOTORES LTDA, 

NATRI JOSEFINA VANZAN, DANILO VANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RETÍFICA NACIONAL DE MOTORES 

LTDA, CNPJ: 01727973000190, atualmente em local incerto e não sabido 

NATRI JOSEFINA VANZAN, Cpf: 57127883149, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido DANILO VANZAN, Cpf: 24074950987, sócio. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76229 Nr: 8511-62.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MÁXIMO PEREIRA, GILBERTO 

MAXIMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

PROC.EST. - OAB:3892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO MÁXIMO PEREIRA, CNPJ: 

37480902000182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 563,47 (Quinhentos e sessenta e tres reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72646 Nr: 6087-47.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MÁXIMO PEREIRA, GILBERTO 

MAXIMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO MÁXIMO PEREIRA, CNPJ: 

37480902000182 e atualmente em local incerto e não sabido GILBERTO 

MAXIMO PEREIRA, Cpf: 72671556934, Rg: 1449725-5, Filiação: Dirceu 

Maximo Pereira e Rute Bassalobre Pereira, data de nascimento: 

11/02/1969, brasileiro(a), natural de Xambré-PR. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 05 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343561 Nr: 10721-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO FEDEREAL (FAZENDA NACIONAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHA INTERMEDIAÇÕES DE MAQUINAS 

ELETRONICAS LTDA, GILBERTO PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALPHA INTERMEDIAÇÕES DE MAQUINAS 

ELETRONICAS LTDA, CNPJ: 04135254000178 e atualmente em local 

incerto e não sabido GILBERTO PIRES MARTINS, Cpf: 29983738104, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 584,57 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e sete centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62480 Nr: 7890-02.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE VEÍCULOS LTDA., BENEDITO 

CLÁUDIO MEIRELLES, NEWTON FERREIRA, DIRCEU NUNES, EDVAR 

PEREIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves Silva - 

OAB:11800

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GRANDE VEÍCULOS LTDA., CNPJ: 

01301720000150, Inscrição Estadual: 13.028.576-5, atualmente em local 

incerto e não sabido BENEDITO CLÁUDIO MEIRELLES, Cpf: 246468149, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DIRCEU NUNES, Cpf: 

14040492153, Rg: 1.099.397-5, brasileiro(a), empresário, atualmente em 

local incerto e não sabido EDVAR PEREIRA LUIZ, Cpf: 06146201120 e 

atualmente em local incerto e não sabido NEWTON FERREIRA, Cpf: 

00510050182, brasileiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.032,11 (Um mil e trinta e dois reais e onze 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 04 de abril de 2018

Robson Carlos Pereira dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 492204 Nr: 9356-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE ARRUDA, OLAIRSON 

ALVES DE ARRUDA, JHONY FABIANO PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS – OAB/MT nº 

7037, para que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) devolva os autos 

em epigrafe nesta Secretaria, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 451179 Nr: 12405-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, JOSE 

EDMILSON PIRES DOS SANTOS, LAERCIO SALVATERRA FLORES, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - OAB:8938, 

Defensoria Publica Estado de Mato Grosso - OAB:, FABRICIO 

COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:21.274, HERNAN ESCUDERO 

GUTIERRES - OAB:4344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, MARTA APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16389, RODRIGO GERALDO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 9098

 “[...]Feitas essas considerações: INDEFIRO o pedido de absolvição 

sumária do réu Claudiomar Garcia de Carvalho; AFASTO às preliminares 

de inépcia da denúncia, falta de justa causa para ação penal e nulidade da 

interceptação telefônica; e INDEFIRO o pleito de revogação da prisão 

preventiva do réu Claudiomar, mantendo a sua custódia com fundamento 

na conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. 

INDEFIRO o reconhecimento de nulidade da interceptação telefônica, 

requerida pelo réu Laercio; INDEFIRO o pedido de absolvição sumária do 

réu; e, INDEFIRO a transcrição da interceptação por peritos, pois nos 

autos consta degravação satisfatória dos trechos utilizados na 

investigação, o que garante o contraditório e a ampla defesa [...] 

DETERMINO a extração de cópias dos Procedimentos: ID. 432103 [...] e ID. 

448188 [...], devendo ser apensada a este processo principal sem 

necessidade de nova distribuição, certificando nos autos. Proceda-se, 

também, a juntada dos CD’s [...], contendo a integralidade dos áudios 

interceptados, e os relatórios realizados pela equipe de inteligência da 

polícia civil, inclusive os que foram confeccionados após o deflagrar da 

operação policial. Considerando o requerimento da defesa do réu Laercio, 

determino a intimação do Batalhão de sua lotação, para que informe [...] as 

ocorrências atendidas no dia do crime e [...] cursos realizados [...] no mês 

de março de 2016. E, designo AIJ para o dia 24 de abril de 2018, às 

14h00min, com o cumprimento do art. 411, § 8º, do CPP, e oitiva de todas 

as testemunhas presentes, independente da suspensão da audiência, 

observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput do referido 

artigo. Int”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 524774 Nr: 1248-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JUNIOR COSTA DE ALMEIDA, 

LAENDER SILVA FERREIRA GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu, via DJE, que para que manifeste sobre 

as certidões juntadas às fls. 200/204.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 297486 Nr: 17919-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Everton Luis dos Santos, Rg: NADA CONSTA 

Filiação: Marcos dos Santos e Maria Josefa de Barros, data de 

nascimento: 20/11/1993, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

solteiro(a), empacotador, Endereço: Nada Consta, Bairro: Jd. Paula I, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIDO ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA INCURSO NAS SANÇÕES 

PREVISTAS NO ARTIGO 157,§ 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 70, DO 

CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Isto posto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para 

CONDENAR nas penas do art. 157, § 2º, II e V, do CP, EVERTON LUIS DOS 

SANTOS, brasileiro, filho de Marcos dos Santos e Maria Josefa de Barros, 

nascido aos 20/11/1993, na cidade de Várzea Grande/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário e tem bons antecedentes.

Não há nos autos estudos psicossociais que permitam, de forma segura, 

dizer sobre a conduta social e personalidade do Réu. Frise-se que “ na 

realidade, a análise do referido modal não se subsume apenas ao 

comportamento do agente no seio familiar. Compreende, em contrapartida, 

o papel exercido na comunidade em que vive e suas relações no ambiente 

de trabalho, de sorte que apenas um estudo técnico e pormenorizado, 

elaborado por profissional habilitado, é o instrumento seguro para fornecer 

ao julgador os dados necessários a uma avaliação justa e adequada.”

 Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

 No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas 

modificadoras, torno-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em 

regime semi-aberto (CP, art. 33, §2º, b).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2017.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 371014 Nr: 20175-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVALDO ROSA DE MAGALHÃES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 b) JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENÁ-LO nas penas do 

artigo 180, caput, do Código Penal.Passarei à análise das circunstâncias 

do art. 59 do CP: A Culpabilidade do Réu é bem acentuada. [...] Reconheço 

a atenuante da confissão espontânea, porém a reprimenda já está em seu 

mínimo legal.Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, 

torno a pena de 1 (um) ano de reclusão 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 do Réu, 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).Consoante ao inciso I do artigo 44 do Código Penal, quando for 

aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o 

crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, as 

penas restritivas de direito substituirão as privativas de liberdade. Neste 

diapasão, substituo a pena privativa de liberdade, de um ano de reclusão, 

por uma restritiva de direito, conforme § 2º do artigo 44 do CP, primeira 

parte, que serão fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução 

Penal.Decreto o perdimento da arma e munições apreendidas na forma 

disposta no art. 91, II, a do CP. Decorridos 90 (noventa) dias, remetam-na 

ao Exército Brasileiro (CNGC/MT – 7.20.8).Determino a restituição do 

aparelho celular BLU, amarelo, com chip VIVO e capa a JEOVALDO. 

Quanto ao valor de R$ 10,00 (dez reais), determino sua conversão ao 

pagamento da multa. Condeno o Réu ao pagamento de custas e taxas do 

processo.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à 

Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de 

Guia.Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 315948 Nr: 12302-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENINE GOMES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alaertt Rodrigues da Silva - 

OAB:16262/O

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Crime n.º 12302-24.2013.811.0002Autor: MINISTÉRIO 

PÚBLICORéu: LENINE GOMES DA SILVA JUNIORSENTENÇAO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ofereceu denúncia contra LENINE GOMES DA SILVA JUNIOR, já 

qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputada a prática da conduta 

tipificada no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II e art.71, todos do CP.[...] 

.Assim, no presente caso é inarredável o reconhecimento da prescrição 

retroativa, ao teor do disposto nos artigos 110, caput c/c o art. 109, V, 

ambos do Código Penal.Pelo exposto, com fundamento no disposto nos 

arts. 107, IV c/c 110, caput, e 109, V, todos do Código Penal, reconheço a 

extinção da punibilidade do réu LENINE GOMES DA SILVA JUNIOR, 

devidamente qualificado nos autos.Transitada em julgado, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se.Publique-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 217218 Nr: 13491-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, 

FELICE APARECIDO ANNUNCIATTO, DOUGLAS NINA FERREIRA, JIOVANIS 

DOMINGOS DE ALMEIDA, RAIMUNDO SANTANA DE SOUZA, ESTALIN 
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MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ NOGUEIRA S. 

NOVAES - OAB:, AQUILES ALMEIDA DE AMORIM - OAB:7096 - MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17.867, JEFERSON SILVA CORREA 

- OAB:19246 OAB/MT, PERICLES NOVAES FILHO - OAB:

 DECISÃO

I - Publicada a sentença, o juiz cumpre e esgota sua função jurisdicional. 

Assim, os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz.

II – Não cabe ao juízo de 1º grau decidir sobre pedido de custas após 

condenação em sentença, sob pena de estar revendo a sentença já 

prolatada, o que é defeso por lei.

III – Assim, indefiro o pedido efetuado.

Cumpra-se integralmente o determinado na sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 470707 Nr: 21546-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MORONA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR nas penas 

do art. 307, do CP, LEANDRO MORONA DE FREITAS, brasileiro, filho de 

Salute Morona de Freitas e Aparecido de Freitas, nascido em 27/06/1985, 

natural de Pontes e Lacerda/MT, e o ABSOLVER, com fundamento no 

disposto no art. 386, VII, do CPP, no que tange ao delito tipificado no art. 

157, §2º, II do CP.Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico 

que o Réu já não é primário.Sobre a personalidade e a conduta social do 

Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.Sobre a 

culpabilidade, observo que o fato, em si, não apresenta maiores 

particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.No 

que se refere às consequências do crime situam-se dentro normalidade 

para este tipo de conduta.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, 

fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de detenção (CP, art. 307).Existe 

circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, sendo 

ambas preponderantes, pelo que, atribuindo três meses de detenção a 

cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos 

do art. 67 do Código Penal.Assim, não havendo qualquer outra causa 

modificadora, torno definitiva, a pena de 03 (três) meses de detenção, que 

deverá ser cumprida, desde o início, em regime aberto.Condeno o Réu ao 

pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, 

expeça-se a Carta de Guia.Em face do regime fixado para o início do 

cumprimento da pena, expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se 

o Réu em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504070 Nr: 15897-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 486789 Nr: 6115-58.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:10245, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JUNIOR - 

OAB:6836

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 504438 Nr: 16092-74.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHÃES DA COSTA, WAGNER 

ALVES SOARES, JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA, EDILAINE 

MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695, JAIRO SOUZA DA 

SILVA - OAB:, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

REDESIGNADA PARA O DIA 07 DE JUNHO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498267 Nr: 12816-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL F. MOREIRA - OAB:6833

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO QUE SE COMPROMETEU EM 

TRAZER AS TESTEMUNHAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE OITIVA 

DAS TESTEMUNHAS DEFESA, PARA O DIA 07/06/2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAREM DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 14/06/2018 ÀS 

15:00 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Vistos etc.

Intime-se o advogado de fls. 77/78, para no prazo de cinco dias, juntar aos 

autos o instrumento procuratório.

Após, voltem-me para deliberação.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 429066 Nr: 199-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAM DE CERQUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 DR. ANDRE DE PAIVA PINTO - OAB/MT 6220, da audiência de Proposta de 

Suspensão Condicional do Processo, designada para o dia 16 de Abril de 

2018 às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 522198 Nr: 25568-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO HUGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB - MT 15.304 OU DRª DANIELY 

MARTINS DE VASCONCELOS, OAB - MT 21.617 - da audiência de 

instrução e julgamento desginada para o dia 16 de abril de 2018, ás 14h15.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 327331 Nr: 23653-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

MARLENE DE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, via de consequência:1. ABSOLVO MARLENE DE 

OLIVEIRA AGUIAR da acusação de ter praticado o crime de estelionato, 

tipificado no art. 171, “caput”, do Código Penal, o fazendo com fundamento 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;2. CONDENO o réu 

FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES nas sanções do art. 171, “caput”, 

do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o 

pagamento de 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato.Finalmente, anoto que o acusado 

não reúne as condições legais para ter direito à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direito, notadamente em face seus 

péssimos antecedentes e personalidade voltada para a criminalidade 

(consulta anexa).O acusado, que foi assistido por Advogado particular, 

fica CONDENADO ao pagamento das custas e despesas processuais “pro 

rata”.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.OFICIE-SE, também, 

à Vara de Execuções da comarca de Diamantino/MT, onde tramita o 

executivo de pena de nº. 4560-94.2017.811.0005, para as providências 

pertinentes.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 condenado e Ministério Público e, via DJE, a Defesa.Por 

fim, com o trânsito em julgado para a acusação, façam os autos 

conclusos, pois que já se verificou a prescrição retroativa da pretensão 

punitiva estatal pela pena concretizada na sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 437790 Nr: 5567-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/0-OAB-MT

 Analisando os autos, observo que o mandado de prisão foi cumprido na 

Comarca de Rosário Oeste/MT (fl. 435), bem como, que não foi realizada a 

audiência de custódia naquele Juízo.

Em contato telefônico com o diretor da Cadeia Pública local, foi informado 

que o condenado será transferido ao Centro de Ressocialização de 

Cuiabá/MT até o dia 13/04/2018.

Assim, após a transferência do condenado, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para designação de audiência de custódia.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 438660 Nr: 6066-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - OAB:8354-B

 INTIMAÇÃO para o advogado CLAUDINO ALEIXO JUNIOR e ODETE VIEIRA 

FERNANDES DA SILVA, apresentar alegações finais com relação ao 

acusado SERGIO DA SILVA, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 528531 Nr: 3471-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

45/47 designo audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2018 às 

15 horas e 30 minutos.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 532462 Nr: 5670-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KEMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Em primeiro lugar, processe-se o feito em segredo de justiça (artigo 189, 

inciso II, do novo CPC), com as cautelas e anotações de praxe, 

observados, ainda, o artigo 347, Seção 3, Capítulo II, da CNGC .

Em segundo lugar, com fundamento no artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90 

(ECA), defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, mormente 

considerando o documentos de fls. 16/17.

 Em terceiro lugar, considerando que a parte manifestou interesse na 

audiência de conciliação, remetam-se os autos à Central de Conciliação 

desta Comarca a fim de que seja designada audiência de 

conciliação/mediação, em atendimento ao disposto no artigo 334, caput, do 

novo CPC , bem como à Ordem de Serviço nº 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução nº 125/2010 do CNJ.

A parte requerida deverá comparecer à audiência pessoalmente ou por 

meio de preposto com poderes para negociar e transigir, bem como 

acompanhada de seu advogado ou Defensor Público.

O não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do § 8º do artigo 334 do novo CPC.

Havendo conciliação, retornem-me os autos conclusos.

Não havendo comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não haja autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Em quarto lugar, antes de analisar o pedido liminar, determino a realização 

de estudo psicossocial pela equipe técnica deste Juízo, a fim de verificar a 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, bem como se há necessidade 

de aplicação de alguma medida de proteção em favor do infante, devendo 

o laudo ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vista ao órgão do Ministério Público para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 05 de abril de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO VITORINO DA SILVA 93493851120 (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003580-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEIVA FREITAS CEZARIO (EXECUTADO)

ELIAQUIM SIMONDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007168-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA DA SILVA VENTURA (RÉU)

ASA BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

MARCIO ADRIANO DE MATTOS VENTURA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-36.2017.8.11.0002

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)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA 55150926191 (EXECUTADO)

ROSANGELA GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009090-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DA SILVA MENESES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 
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no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009187-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GOMES FILHO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005646-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BARBOSA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002649-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO VITOR PEREIRA ELIAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001512-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOCILENE SANTANA DE ALMEIDA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com endereço divergente do indicado no contrato a mesma 

retornou com o motivo “AO REMETENTE”. Muito embora tenha o autor 

juntado o protesto para comprovar a mora do réu, entendo que não se 

esgotaram os meios para tentativa de notificação extrajudicial no endereço 

do réu informado no contrato. 4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a 

notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, 

para que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, 

no endereço informado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências. Várzea Grande, 4 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007988-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS NO 

PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, QUANTO A CONTESTAÇÃO APRESENTADA 

PELA REQUERIDA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201563 Nr: 12279-88.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE VIERA DE PAULA - 
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OAB:GO 14230, JOÃO MENDES DE REZENDE - OAB:7817/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Fernando Maurício Alves Atiê - OAB:180276/GO, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ GONÇALO DA 

SILVA - OAB:4265/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344988 Nr: 11878-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE BRUGNARA PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 7627A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/O, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:MT 

13.604-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,24, totalizando em R$ 

505,09, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343655 Nr: 10805-38.2014.811.0002

 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: YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA, J. S. COMÉRCIO 

VAREJISTA DE VEÍCULOS -ME, WHELIA CASSIA CARDOSO, JOSIDETE DA 

CONCEIÇÃO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:MT 8777, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233196 Nr: 13288-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - OAB:15347, GUILHERME 

DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13530/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,24, totalizando em R$ 

505,09, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318952 Nr: 15335-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RONALDO DE ALMEIDA - ME, JOSÉ RONALDO DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083, FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 645,98 ( 

322,99) Taxa - R$ 645,98 (322,99) = totalizando R$ 1.291,96, SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304825 Nr: 443-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEILTON GOMES VANDERLEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318813 Nr: 15201-92.2013.811.0002

 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: JOICE CRISTINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 127,22, totalizando em R$ 

504,07, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 263928 Nr: 2902-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEVALDO DO CARMO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5763-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:OAB/MT 6.735, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/0

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,35, totalizando em R$ 

505,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293742 Nr: 13737-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALISSON PADILHA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 Certifico que nesta data não foi possível expedir o ALVARÁ DE 

VALORES, pois o valor bloqueado às fls. 156/157 não está vinculado 

ainda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233384 Nr: 13473-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJIER AUGUSTO CASTRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 9.461

 INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR COM O ITEM 06 DA DECISÃO 

DE 17/10/2017 CUJO TEOR É: 6. Desta feita, determino a remessa dos 

autos ao contador para que realize a devida atualização do débito, 

observando-se o valor já depositado pelo requerido às fls. 168, e, na 

sequência, intimem-se o devedor a efetuar o complemento do equivalente 

a 30 % e os demais depósitos, divididos em seis parcelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350448 Nr: 16166-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ANTUNES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data não foi possível expedir o ALVARÁ DE 

VALORES, pois o valor bloqueado às fls. 55 não está vinculado ainda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 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: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Certifico que nesta data não foi possível expedir o ALVARÁ DE 

VALORES, pois o valor depositado às fls. 285v/286 não está vinculado 

ainda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 236407 Nr: 16315-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDPEMEMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, dentro de 

05(cinco) dias, comparecer junto a Secretaria da Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Comarca e retirar destes autos a petição de fls. 

125, conforme o item 05 da decisão de fls. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430761 Nr: 1308-29.2016.811.0002

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13.950

 DEVOLUÇÃO DE AUTOS

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO

), nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de Autos 

430761 E 432833 para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, 

sob pena de Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 

196 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1682 Nr: 860-57.1996.811.0002

 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): BRINARP BRINDES E ARTIGOS 

PERSONALIZADOS LTDA, SÉRGIO GUIMARÃES ALVES, MARIA MÁRCIA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR 

- OAB:7.298, MANOEL C. DIAS AMORIM - OAB:6.470

 Intimação do autor para efetuar o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça no bairro Cristo Rei Várzea Grande-MT, na conta única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão 

de guias, diligências, para cumprimento do Mandado de Avaliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391810 Nr: 6443-56.2015.811.0002

 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: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

NETO), nos termos do item 2.10.1, Seção 10 da CNGC - Cobrança de 

Autos para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório 

os presentes autos, que encontram-se com carga vencida, sob pena de 

Busca e Apreensão e Aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322465 Nr: 18891-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES SILVERIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S.A MOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:OAB/MT7495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661MT

 59. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para tão somente afastar a 

remuneração dos JUROS DE MORA, conforme explicitado em tópico 

próprio e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.60. Considerando que a instituição financeira decaiu da parte 

mínima dos pedidos do autor, este deveria responder, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários (CPC, artigo 86, parágrafo único). Todavia, 

deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, em face da gratuidade.61. Aguarde-se o transito em julgado 

da sentença, o que deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.62. P.I.C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335607 Nr: 4074-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 32. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.33. Deixo de condenar o autor 

às custas processuais e honorários advocatícios, em face da 

gratuidade.34. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.35. P.I.C. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332218 Nr: 950-35.2014.811.0002

 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: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:16.227-A

 Vistos.

.

1. Considerando a hipossuficiência do autor em relação ao requerido, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC.

2. Concedo, pois, à instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias para 

que aporte aos autos os contratos e suas respectivas cláusulas gerais, 

referentes aos Termos de Adesão nº 212341234, 207320702, 209665350 

e 203553132, entabulados entre as partes, de modo a possibilitar o 

julgamento do feito.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343558 Nr: 10719-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 34. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.35. Deixo de condenar o autor 

às custas processuais e honorários advocatícios, em face da 

gratuidade.36. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.37. P.I.C. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305914 Nr: 1643-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES SILVERIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304756 Nr: 373-91.2013.811.0002

 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: ELISEU JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 14. Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

e determino a remessa dos autos ao contador judicial, objetivando apurar 

o valor da condenação (valor a restituir + honorários sucumbenciais), 

devendo o cálculo ter por base a sentença de fls. 46/47, devidamente 
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corrigido (correção monetária), sem a incidência de juros moratórios.15. 

Com o retorno dos autos, concedo o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

as partes manifestarem-se acerca do cálculo.16. Após, conclusos para 

análise do pedido de fls. 165/167, uma vez que somente após a apuração 

do valor certo será possível a expedição de certidão de crédito, para a 

habilitação do requerente no juízo falimentar.17. Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339881 Nr: 7864-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELQUESEDEQUE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501B

 34. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.35. Deixo de condenar o autor 

às custas processuais e honorários advocatícios, em face da 

gratuidade.36. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.37. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438469 Nr: 5954-82.2016.811.0002

 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: ABIGAIL DE ANDRADE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ FERREIRA - 

OAB:, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 26. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e deixo de 

condenar o autor ao pagamento das custas honorários advocatícios, em 

razão da gratuidade deferida nos autos.27. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo.28. Ciência à Defensoria Pública.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296709 Nr: 17060-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 Vistos.

1. Ciente das manifestações das partes em fls. 133 e 135.

2. Pois bem, considerando que a instituição financeira realizou o 

pagamento da condenação (fl. 134), tendo a autora concordado com o 

valor depositado, expeça-se o alvará para o levantamento destes valores 

na conta informada em fls. 135.

3. No mais, constato do próprio extrato trazido pela autora (fl. 136) que a 

instituição financeira realizou o pagamento da condenação em duplicidade. 

Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora, concedo ao 

requerido o prazo de 5 dias para que informe a conta a serem transferidos 

os valores depositados em duplicidade nos autos.

4. Com a devida informação, expeça-se o alvará em favor da instituição 

financeira.

5. Realizada tal providência, nada mais havendo, arquivem-se os autos.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314976 Nr: 11274-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. V. RODRIGUES & R. A. F. RODRIGUES LTDA 

- ME, REGIANE AIKO FUJII RODRIGUES, EDUARDO VIANNA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome dos executados.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação de todos os executados.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350776 Nr: 16399-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que decorreu lapso superior ao pugnado em petição de fl. 

52, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar interesse 

no prosseguimento do feito.

 2. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339943 Nr: 7916-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3.056 OAB/MT

 32. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.33. Deixo de condenar o autor ao 

pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em face da gratuidade 

de justiça.34. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.35. P.I.C. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339194 Nr: 7294-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSEBIO LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 32. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.33. Deixo de condenar o autor ao 

pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em face da gratuidade 

de justiça.34. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.35. P.I.C. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201762 Nr: 12437-46.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETEL APARECIDO DE CARVALHO, ETEL 

APARECIDO DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido de fls. 116/116-v, contudo, melhor analisando o 

processo constato que não fora nomeado curador especial aos 

requreidos citados por edital. Assim, a fim de evitar futuras nulidades 

nomeio curador especial o(a) Ilustre Representante da Defensoria Pública 

Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código 

de Processo Civil.

2. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 42217 Nr: 9987-43.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5171, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT, GISELLA 

CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB: 9.587-MT

 Vistos.

1. Acolho o pedido de fls. 189/189-v, expeça-se o necessário.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274561 Nr: 17540-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJM INDUSTRIA E COMÉRCIO PAINÉIS 

ELETRICOS LTDA -ME, EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS, HENRIQUE 

MATHEUS, FREDERICO MATHEUS, NILMA PEREIRA SANTANA, VALDECIR 

MATEUS, VANESSA LUCIANO SERAFIM MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da manifestação retro, expeça-se novamente o 

mandado de penhora.

2. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001287-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001287-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: UBIRAJARA DE FIGUEIREDO Vistos. 1. Considerando a 

certidão retro, que informa a ausência do recolhimento das custas pelo 

autor, suspendo os efeitos da liminar de id 11989725, pelo que oportunizo 

à autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas pendentes, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 2. 

Intime-se. Cumpra-se. 3. Às providências. . Várzea Grande, 6 de abril de 

2018 (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001465-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001465-14.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARCOS JOSE DA SILVA Vistos. 1. Considerando que o 

patrono do requerido não possui poderes específicos para receber 

citação, a intervenção do advogado do requerido nos autos não é hábil 

para configurar o comparecimento espontâneo do requerido. 2. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER 

CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não configura o 

comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração 

com poderes para receber a citação. Nesse sentido: REsp 648.202/RJ, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda Turma, DJe 

11.4.2005; REsp 1.246.098/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 

Segunda Turma, DJe 05/05/2011. 2. Agravo regimental não provido. 

(1/9/2014 STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1468906 RJ 2014)”. 3. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário 

para o prosseguimento do feito, no sentido de proceder à citação da parte 

requerida, bem como para se manifestar acerca da contestação 

apresentada. 4. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC. 5. Às providências. . Várzea Grande, 6 de abril de 2018 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005733-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON ROBBER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005733-82.2016.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: MAYCON ROBBER DOS 

SANTOS Vistos. 1. Certifique-se quanto à apresentação de resposta do 

requerido. 2.Após, conclusos. 3. Às providências. . Várzea Grande, 6 de 

abril de 2018 (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001762-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KJR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 2 - 2 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KJR 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo 

a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. Várzea Grande, 3 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001768-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 8 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. Várzea Grande, 4 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001764-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1 0 0 1 7 6 4 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os 

autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial com 

endereço divergente do indicado no contrato. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Diante do exposto, faculto ao autor emenda à inicial, 

para que traga o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, 

no endereço informado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às 

providências. ., Várzea Grande, 4 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001765-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUNIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 7 6 5 - 7 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LEANDRO JUNIO 

DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o 

autor não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação 

encaminhada ao endereço da parte requerida, trazendo apenas a tela do 

rastreamento de entrega pelo retirado do site dos Correios, assim, carece 

a inicial do efetivo comprovante de seu recebimento. 4. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., Várzea Grande, 4 de abril de 2018 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SAVIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001933-75.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DOUGLAS SAVIO DE ARRUDA 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PONCIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000420-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSUE PONCIANO DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., Várzea Grande, 5 de abril 

de 2018 (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-64.2018.8.11.0002

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:

JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000718-64.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001937-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: VANDERLEI AFONSO SIQUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 0 2 3 - 4 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ARLEY CARRO 

DE SOUZA Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão do Sr. 

Oficial de justiça, pleiteia a requerida pela restituição do veículo, uma vez 

que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 04/04/2018 (terça-feira), contando-se o prazo em dias úteis 

(artigo 219 do CPC), a data limite para o pagamento do débito seria em 

11/04/2018. 4. Dessa forma, tendo-se em vista que o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 21.418,79), bem como, os honorários 

advocatícios (R$ 2.141,87), fora realizado em 06/04/2018, dentro do 

prazo, conforme comprovante juntado aos autos (ID 12583720 e ID 

12583735), expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, 

em favor do requerido, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o 

Mandado ser cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 5. Após, 

intime-se a parte autora a se manifestar acerca do depósito realizado no 

feito, requerendo o que entender necessários. 6. Expeça-se o necessário. 

7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000293-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NILTON PEREIRA LEITE Vistos. 1. Apreendido o veículo conforme certidão 

do Sr. Oficial de justiça, pleiteia a ré, a purgação da mora, uma vez que 

efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois bem. De acordo com 

entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser 

depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a 

integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo 

autor como devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar 

se deu em 23/03/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

20.495,40) fora realizado em 27/03/2018 (id 12567817), expeça-se o 

competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no 

prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

oficial plantonista, se necessário. 4. Após, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do depósito, bem como, querendo, impugnar a 

contestação ofertada pelo requerido. 5. Defiro ao requerido o pedido de 

Justiça Gratuita com fulcro na lei n° 1.060/50. 6. Intimem-se. 7. Às 

providências. . Várzea Grande, 6 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LOURENCO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000196-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: JOAO LOURENCO DA CONCEICAO Vistos. 1. Apreendido o 

veículo conforme certidão do Sr. Oficial de justiça, pleiteia a ré, a purgação 

da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois 

bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores 

quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o 

devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial pelo autor como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 23/03/2018 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 9.763,13) fora realizado em 27/03/2018, 

expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do 

requerido, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser 

cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 4. Após, intime-se a parte 

autora para se manifestar acerca do depósito, bem como, querendo, 

impugnar a contestação ofertada pelo requerido. 5. Defiro ao requerido o 

pedido de Justiça Gratuita com fulcro na lei n° 1.060/50. 6. Intimem-se. 7. 

Às providências. . Várzea Grande, 6 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS ALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000455-32.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MATHEUS 

ALVES DA ROCHA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico, que o autor juntou aos autos a notificação do réu, 

com o aviso de recebimento, porém o mesmo retornou com motivo 

“AUSENTE. Na sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem 

exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que não ficou 

comprovada a mora do réu. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às 

providências. ., Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002189-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DA CONCEICAO SILVA (BL) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 9 - 1 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSENIL DA 

CONCEICAO SILVA (BL) Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 
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pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008390-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON XAVIER DE CAMPOS PALUCCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 8 3 9 0 - 6 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WELLINGTON 

XAVIER DE CAMPOS PALUCCI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, interposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de WELLINGTON 

XAVIER DE CAMPOS PALUCCI, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 

2. Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada ao 

devedor retornou pelo motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. Assim, o credor 

deveria esgotar os meios para a localização do devedor e, não obtendo 

êxito, realizar o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura 

da ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 6. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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