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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias
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SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 01

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira
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Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho
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Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0708430-84.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

LORENA DIAS GARGAGLIONE

ADVOGADO (S):

DRª. LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB/MT 14.269

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, 

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioEDILAUSON MONTEIRO DOS 

SANTOS (OAB/MT 18.529/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Certidão

Recuperação judicial, código 955848, numeração única 

2951-36.2015.811.0041, advogados a serem intimados: Euclides Ribeiro S 

Junior, Eduardo Henrique Vieira Barros, Rubem Mauro Vandoni de Moura, 

Allison Giuliano Franco e Sousa, Clayton da Costa Motta, Ricardo Ferreira 

de Andrade, Thiago Oliveira Amado, Dolor Ribeiro Botelho Neto, Luciana 

Rezegue do Carmo, Mikael Aguirre Cavalcanti, Ana Paula Hubinger Araujo, 

Paulo Inácio Helene Lessa, Cleide Rosangela Hetzel, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos, Marcelo Lamego Carpenter, Philip Flechter Chagas, 

Eduardo Gomes Silva Filho, Bruno Oliveira Castro, Marcos Antonio de 

Almeida Ribeiro, André Luiz Campos das Neves Ribeiro, Marcelo Alvaro 

Campos das Neves Ribeiro, Felipe Gazola Vieira Marques, Leandro Garcia, 

Thiago Tagliaferro Lopes, Gilson Santoni Filho, Ussiel Tavares da Silva 

Filho, Mauro Martinelli, Marco André Honda Flores, Eduardo Alves Marçal, 

Alessandro Tarcísio Almeida da Silva, Pedro Sylvio Sano Litvay, Renato 

Chagas Corrêa da Silva, Fábio Alves de Oliveira, Romeu de Aquino Nunes, 

Nelson Feitosa Junior, Patricia Jorge da Cunha Viana Dantas 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 25/04/2018, às 15h00m, consoante despacho a seguir colacionado: 

"Vistos. Recuperação Judicial de Trescinco Distribuidora de Automóveis 

Ltda. Diante da manifestação do Banco Pan às fls. 6.314/6.316, redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 25/04/2018, às 15 horas. Dê-se 

ciência ao Ministério Público e ao administrador judicial quanto à nova data 

da audiência conciliatória. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de abril de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito" Cuiabá, 10 de abril 

de 2018, César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 734781 Nr: 31100-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 

CARGA LTDA., SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME ARAPUTANGA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, FERNANDA RAMOS AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, 

FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12553/MT, FRANCISCO 

FRAMARION PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, MONNY V. VICTOR C. AGUIAR SILVA - OAB:6.976/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, SILVIA 

CRISTINA WANDERLINDE - OAB:11622-A, TATIANA REZEGUE DO 

CARMO COLMAN - OAB:7.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY YUMI KATSURAGAWA 

- OAB:181149/SP

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a devedora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo à intimação da 

parte credora no prazo de 15 (quinze) dias para requerer o que entender 

de direito conforme despacho retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1131773 Nr: 23784-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FREITAS BARRETO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação o despacho retro,"Visto. I – Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por REINALDO FREITAS 

BARRETO, por dependência aos autos da recuperação judicial da 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA. (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – 

Código 947963), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se 

o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

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

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

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

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

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

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

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

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

conclusos".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176630 Nr: 42691-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 974259 Nr: 11298-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA HELENA DA SILVA, IDSZ, CARLOS HENRIQUE 

RACHID DE ANDRADE, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, ROSILDA 

HELENA DA SILVA, EDSZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE - OAB:, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223279 Nr: 12580-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLIANE VENERO NUNES, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1155498 Nr: 34116-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESULIO BISPO DOS SANTOS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

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

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos Advogados das 

partes, os quais já foram devidamente cadastrados, encaminho para 

republicação o despacho retro. "Visto. I – Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JESULIO BISPO DOS 

SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial da LARC 

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Processo nº 

12268-24.2016.811.0041 – Código 1104288), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

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

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 230343 Nr: 37236-07.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - SABESP, WILSON SAENS SURITA JUNIOR, RONIMARCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RENATA COSTA BOMFIM - OAB:131915/SP, VERA LUCIA 

MAGALHÃES - OAB:190514/SP, Wilson Parreira de Souza - 

OAB:173722/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, ronimarcio naves - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp em desfavor de 

Destak Construtora e Incorporadora Ltda.

Às fls. 469/471, as partes apresentaram acordo, no qual pactuaram sobre 

os honorários de sucumbência devidos, deste modo, diante da legalidade 

das cláusulas e as condições pactuadas, a homologação do acordo 

formalizado e a extinção do processo são medidas que se impõem.

Posto isso, homologo por sentença a transação celebrada para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. art. 485, I, do CPC.

Expeçam-se os competentes alvarás judiciais em favor das partes, nos 

termos da petição de fls. 469/471.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

anotações e baixas necessárias.

Publique-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206783 Nr: 7288-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PADILHA VIEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito proposta por Eugenio Padilha Vieira em desfavor de 

Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda.

Diante do parecer do administrador judicial às fls. 16/17, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Com a manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador judicial 

para, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164659 Nr: 37802-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA LARA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1251055 Nr: 21496-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO TIEMANN, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, EUCLIDES 

RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRINA ELY GOUVÊA F. 

JUNQUEIRA - OAB:6.638-MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1003119 Nr: 24789-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Vistos.

Impugnação de crédito proposta por Itaú Unibanco S/A em desfavor de 

Trescinco Veículos Pesados Ltda.

Consigno que em 26/02/2018 prestei as informações devidas no Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1011408-95.2017.8.11.0000, em trâmite na 

Segunda Câmara de Direito Privado, acompanhando cópia da presente.

No mais, cientifique-se as partes acerca do teor da decisão de fls. 

119/122.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 16 de março de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1220701 Nr: 11705-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 750024 Nr: 1715-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA LAURA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 971438 Nr: 9964-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO FAQUINELLO LTDA, VALTER 

FAQUINELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COM TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232590 Nr: 15737-44.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VANUSA NASCIMENTO DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, JACOB SOARES DE OLIVEIRA - OAB:MT 21.220, LUZIA 

EUROSINA DA CONCEIÇÃO LIMA SOARES - OAB:MT 19173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Vistos.

Tendo em vista informação colhida no sistema Apolo, de que existem 

documentos pendentes de juntada, devolvo este feito à Secretaria para as 

diligências necessárias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 734752 Nr: 31071-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Regina Cursino Ferraz - 

OAB:3.020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RAFAEL KRUEGER 

- OAB:12.058/MT

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

OAB:6218/MT

 Vistos.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o patrono da parte autora 

não estava devidamente cadastrado.

 Deste modo, promova-se o cadastramento, retifique-se a autuação e 

renove-se a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, para cumprir a decisão de fl. 22.

Após, conclusos

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1230460 Nr: 15006-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIÃO DA CRUZ, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido o prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante a adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 366490 Nr: 41020-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Costa Flores, CONTAUD REP. POR JOSE 

ARLINDO DO CARMO

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

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro A. de Oliveira Abreu Jr. - 

OAB:9.679/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Não obstante a parte autora tenha se manifestado às fls. 75/76, 

verifica-se que não cumpriu integralmente a decisão de fl. 68.

Deste modo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Na oportunidade, deverá trazer aos autos a certidão de crédito atualizada 

até a data do pedido da recuperação judicial, devendo conter a devida 

discriminação quanto às parcelas correspondentes ao INSS, IRRF, FGTS e 

custas judiciais (se houver), conforme precedentes (TJSP, n. RAI 

9000900-84.2001.8.26.0100, RAI n. 2055107-39.2016.8.26.0000), bem 

como certidão de trânsito em julgado e via original ou cópia autenticada da 

certidão para habilitação de crédito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152718 Nr: 32947-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE ALMEIDA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JOAQUIM 

DIAS SANTANA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206537 Nr: 7067-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELISBERTO CRISOSTOMO DE SOUZA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, FERNANDO GONÇALVES, FRANCISCO 

BENEDITO LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DA SILVA, 

FRANCISCO MANOEL DE SOUZA NUNES, FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS, FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA, FRANCISCO VIEIRA 

VITURINO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162683 Nr: 37052-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO MARQUES DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206630 Nr: 7148-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO SILVA FRANCELINO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIESI CORRÊA MORAES - OAB:17.965

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206721 Nr: 7230-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO SANTOS DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206799 Nr: 7304-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: MARCIA DA LUZ FILGUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244997 Nr: 19575-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA IND.DA 

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO NORTE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206811 Nr: 7313-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206598 Nr: 7120-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILENE SILVA TUCAIMAN, ROBERTO CARLOS 

CARDOZO SILVA, ROBERTO CARLOS DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

PINTO DA SILVA, RODINEI VENTURA DOS SANTOS, ROSANA 
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CANAVARROS DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

JOAQUIM DIAS SANTANA, RUBENS GONÇALVES PEREIRA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206612 Nr: 7134-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON APARECIDO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, OSVALDO TAROCO - OAB:17.689/0-MT

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152554 Nr: 32839-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES DE PAULA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206407 Nr: 6956-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO REIS DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206571 Nr: 7099-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1176606 Nr: 42677-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206442 Nr: 6986-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIAN MARTINS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206577 Nr: 7103-59.2017.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206684 Nr: 7193-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIBIANO ANASTÁCIO DE PAULA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19.577/MT, HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:15203/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206475 Nr: 7012-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL DO NASCIMENTO CARDOSO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1162681 Nr: 37051-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY ALVES DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206797 Nr: 7302-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA AGUIAR, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1242996 Nr: 19030-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SANTANA DE QUEIROZ, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206580 Nr: 7105-29.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIUMUNDO ALVES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE A. ANTUNES - 

OAB:OAB/MT 8843, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT
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 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206600 Nr: 7122-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICINIO OLIVEIRA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206644 Nr: 7160-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES TEIXEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152686 Nr: 32926-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO COSTA SOARES, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206415 Nr: 6962-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON BATISTA FONTES

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

SERVIÇOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON ANTONIO ROMÃO DA 

SILVA - OAB:18.899

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206456 Nr: 6997-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15964/MT, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - 

OAB:19.130, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, THIAGO MOURA NASSER 

- OAB:18044

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

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.

Intime-se a recuperanda para manifestar-se em 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890259 Nr: 23376-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO ABASTECEDORAPAPAGAIO LTDA, LUIZ 

ALBERTO BALDI, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LUCIA T. TAPPARELLO - OAB:79.983/RS, 

PATRICIA TAPPARELLO - OAB:84.838/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Vistos.

Habilitação de crédito proposta por Auto Abastecedora Papagaio Ltda. em 

face de Grupal Agroindustrial S.A.

Analisando os autos, embora devidamente intimada pelo DJE n.º 10.122, 

de 17.10.2017, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado pelo 

Gestor Judiciário à fl. 38.

Assim, intime-se o habilitante, pessoalmente, a dar prosseguimento ao 

feito em 05 (cinco) dias, oportunidade que deverá apresentar os 

documentos comprobatórios de seu crédito, na sua forma original ou cópia 

autenticada, bem como apresentar cálculo do crédito atualizado até a data 

da decretação da falência da requerida, consoante dispõe o art. 9º, II, da 

LRF, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Com a manifestação, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 35.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 885574 Nr: 20239-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE SILVA CAETANO, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024, RODRIGO TESSER - OAB:38.566/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1182606 Nr: 44676-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870, FELIPE DE FREITAS ARANTES - OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Habilitação de crédito proposta por Denise Gonçalves de Figueiredo em 

desfavor de Trescinco Distribuidora de Veículos Ltda.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco dias), manifestar-se 

quanto ao cálculo apresentado pelo administrador judicial à fl. 35.

Com a manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador para, no 

prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

Após, conclusos.

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 825580 Nr: 31576-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA., BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A, CAIEIRA NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA, TECNOESTE MAQUINAS 

E EQUIPAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, 

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

BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT, LUCIANO BENETTI 

TIMM - OAB:170.628-A/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406, 

ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 Certifico que, conquanto devidamente intimado acerca do item 5 da 

decisão de fls. 2.596/2.597, o administrador judicial quedou-se inerte até a 

presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, reitero sua 

intimação para que, no prazo de 05(cinco) dias, retifique o relatório 

referente a dezembro de 2017, conforme indicado na decisão 

retromencionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 882858 Nr: 18455-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS KALSING LTDA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO, MAURICIO LUIZ KALSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE 

E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, DIGO ENDRES - OAB:79458/RS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174789 Nr: 42026-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTELINO BENEDITO FRÊRES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLEY FERNANDA BRAGHETTI 

PIOVEZEAN - OAB:214.554/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

A parte autora, embora devidamente intimada, através de seu patrono, 

deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar.

Deste modo, intime-se a requerente, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC/15.

Após, certifique-se e conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 978938 Nr: 13531-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCIANO MEDEIROS PASA - 

OAB:37919/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Habilitação de crédito trabalhista proposta por Alexandre dos Santos em 

face de Moinho Régio Alimentos S.A.

Verifica-se a ausência de informações nos autos acerca do endereço da 

parte autora, consoante certificado pelo Gestor Judiciário à fl. 18.

Dessa forma, oficie-se à 4ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR, 

requisitando informações acerca do endereço informado pelo habilitante 

nos autos da Reclamatória Trabalhista, para fins de cumprimento da 

intimação pessoal exarada nestes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1207290 Nr: 7541-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PINTO DA SILVA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538, MILTON 

VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por José Luiz Pinto da Silva em 

face de Texas Construções e Incorporações Ltda.

Verifica-se a ausência de informações nos autos acerca do endereço da 

parte autora, consoante certificado pelo Gestor Judiciário à fl. 14.

Dessa forma, oficie-se à 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, 

requisitando informações acerca do endereço informado pelo habilitante 

nos autos da Reclamatória Trabalhista, para fins de cumprimento da 

intimação pessoal exarada nestes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225292 Nr: 13227-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE PADUA SANTIAGO SILVA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1227162 Nr: 13849-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER LEÔNCIO COSTA E SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1201884 Nr: 5271-88.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAURI STELLE, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KELLA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1217188 Nr: 10611-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225299 Nr: 13233-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA SALES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225302 Nr: 13235-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR BEBIANO, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210683 Nr: 8633-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA CAMARGO SOUZA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241101 Nr: 18427-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ALEXANDRE DIAS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1193788 Nr: 2640-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIVALDO DE JESUS MARTINS DOS SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 

ANDRADE - OAB:216.501/SP, GABRIELA MELLO DE OLIVEIRA 

ANDRADE - OAB:362.183/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Habilitação de crédito trabalhista proposta por Renivaldo de Jesus Martins 

dos Santos em face de Aurora Construções Incorporações e Serviços 

Ltda.

Embora devidamente intimada, através de seu patrono, via DJE nº 10126, 

de 23.10.2017, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

emendar a inicial, consoante determinado na decisão de fl. 13.

Deste modo, intime-se o habilitante, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, §1º, do CPC.

Em caso de descumprimento da determinação acima, certifique-se e 

conclusos.

Intime-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225287 Nr: 13223-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO BENEDITO DA COSTA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 
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OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225305 Nr: 13237-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALVES DE SOUSA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225307 Nr: 13239-72.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLIS ALVARENGA MONTEIRO, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1238223 Nr: 17599-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO NONATO DA SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1201882 Nr: 5269-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES DA SILVA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225284 Nr: 13220-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LOURENÇO GOMES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225295 Nr: 13230-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON DIONE AMORIM DE SOUZA, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 
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OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225296 Nr: 13231-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DA SILVA RODRIGUES, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225306 Nr: 13238-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DOS SANTOS BRITES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1201883 Nr: 5270-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BULHÃO JUNIOR, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225283 Nr: 13219-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBOSA GOMES FILHO, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225294 Nr: 13229-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIR DA SILVA COELHO, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225300 Nr: 13234-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO RODRIGUES, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225303 Nr: 13236-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI DA SILVA, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225308 Nr: 13240-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE AGUIAR, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225309 Nr: 13241-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIR DOS SANTOS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1201881 Nr: 5268-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI BATISTA MARTINS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225286 Nr: 13222-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FÁBIO RODRIGUES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225293 Nr: 13228-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON MARTINS SIQUEIRA, FLAVIANO KLEBER 
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TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225311 Nr: 13242-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RODRIGUES DE SOUSA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204948 Nr: 6445-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE MOURA, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204950 Nr: 6447-05.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN CRYSTIAN GONÇALVES, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565-MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225285 Nr: 13221-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ RAMOS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1238224 Nr: 17600-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR DE LIMA, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225298 Nr: 13232-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO YASSUO SHIMIZU, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225314 Nr: 13243-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER FONTES PEREIRA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1225315 Nr: 13244-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GALDINO DE ALMEIDA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELANO CASTRO DA SILVA - 

OAB:20.714-B, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204951 Nr: 6448-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: WAGNER PEREIRA RAMOS, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1230461 Nr: 15007-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON TIAGO DE ARRUDA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, conforme 

requerido pela parte autora, devendo os originais ser substituídos por 

fotocópia.

Decorrido prazo de 15(quinze) dias, retornem os autos ao arquivo, 

mediante adoção das providências pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1119809 Nr: 18689-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES ALMEIDA PEREIRA, PERICLES ALMEIDA 

PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - OAB:OAB/MT 16.319

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos.

Habilitação de crédito proposta por Pericles Almeida Pereira em desfavor 

de Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda.

Certifique-se a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 31/32.

Atestada sua tempestividade, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar acerca dos referidos aclaratórios.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1121986 Nr: 19661-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIR BORDIN, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos.

Habilitação de crédito trabalhista proposta por Noir Bordin em face de 

Moinho Régio Alimentos S.A.

Intime-se a recuperanda para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os cálculos apresentados pelo autor às fls. 61/67.

Em seguida, intime-se o administrador judicial para, em igual prazo, emitir 

seu parecer.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894644 Nr: 26274-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTUNES DA SILVA, LUCIEN FABIO FIEL 

PAVONI

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

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro A. de Oliveira Abreu Jr. - 

OAB:9.679/SC, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, VERONICA 

LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950-MT

 Vistos.

Não obstante a parte autora tenha se manifestado às fls. 75/76, 

verifica-se que não cumpriu integralmente a decisão de fl. 68.

Deste modo, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme 

preconiza o art. 485, III, do CPC.

Na oportunidade, deverá trazer aos autos a certidão de crédito atualizada 

até a data do pedido da recuperação judicial, devendo conter a devida 

discriminação quanto às parcelas correspondentes ao INSS, IRRF, FGTS e 

custas judiciais (se houver), conforme precedentes (TJSP, n. RAI 

9000900-84.2001.8.26.0100, RAI n. 2055107-39.2016.8.26.0000), bem 

como certidão de trânsito em julgado e via original ou cópia autenticada da 

certidão para habilitação de crédito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda e o administrador 

judicial para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003977-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO TORTORELLI (AUTOR)

ESPOLIO DE NAIR MARTINS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

NAYARA VIEIRA DE MOURA OAB - MT16026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MARIA EFIGENIA DA COSTA MONTEIRO (RÉU)

FERNANDO ALENCAR BEZERRA E OUTROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOEL DA COSTA MONTEIRO OAB - 161.693.361-53 (REPRESENTANTE)

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº. 

1003977-81.2017.811.0041 Vistos. Após comunicação pela Polícia Militar 

da data de disponibilidade de equipe para acompanhamento na ordem de 

reintegração de posse, a oficiala de justiça responsável pelo cumprimento 

pleiteou pela concessão da ordem de arrombamento (id. 12502646), se 

necessário, o que verifico não ter sido deferido na decisão que concedeu 

o pedido liminar (id. 10587555), nem a que determinou o seu cumprimento 

após suspensão (id. 11470156). Assim, a fim de garantir o integral 

cumprimento da medida, DEFIRO a ordem de arrombamento solicitado pela 

oficial de justiça, se necessário, para integral cumprimento da medida. 

Ressalto a expressa proibição de demolição de barracos e demais 

benfeitorias, consignada na decisão do id. 10587555, sendo facultado aos 

réus a possibilidade de retirá-los no momento do cumprimento da liminar. 

Cuiabá, 09 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037056-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTI (RÉU)

THAINÁ ABADIA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº. 

1037056-51.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando que no período de 09 a 

14 de abril do corrente ano este juízo estará na Comarca de Juína/MT, 

realizando inspeção judicial e audiência de conciliação nos autos de cód. 

366214, 1281657, 849878 e 1104679 REDESIGNO a audiência de 

justificação para o dia 30 de maio de 2018 às 13h30min. 1. INTIMEM-SE as 

partes que comparecerem para o ato. 2. Ausentes, INTIME-AS da nova 

data designada para o ato, sendo que a parte autora, a intimação poderá 

se dar via DJE e as rés, mediante mandado. Cuiabá, 09 de abril de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº. 

1004679-90.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando que no período de 09 a 

14 de abril do corrente ano este juízo estará na Comarca de Juína/MT, 

realizando inspeção judicial e audiência de conciliação nos autos de cód. 
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366214, 1281657, 849878 e 1104679 REDESIGNO a audiência de 

justificação para o dia 11 de maio de 2018 às 13h30min. 1. INTIMEM-SE o 

autor da nova data da audiência, atentando-se para a decisão do id. 

11981873. 2. CITEM-SE os réus, conforme determinado no item 2 da 

decisão do id. 11981873. Cuiabá, 09 de abril de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038666-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006286-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & GEORGINI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO OAB - PR30485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (RÉU)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014966-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR VINICIUS NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O (ADVOGADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 12399169), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911951 Nr: 38158-33.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GONÇALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO LINDOLFO 

PORTELA BEZERRA - OAB:80289

 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.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA, FABIANA ZARQUE 

MONTEIRO DA SILVA, WALDEMIRO ONOFRE NETO, RODRIGO VALÉRIO 

GONÇALVES DE ANRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 824651 Nr: 30696-59.2013.811.0041

 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: MAURA RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas 

na pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 938251 Nr: 53777-03.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Código 938251

Vistos

 Aguarde-se a produção da prova determinada nos autos principais em 

apenso, para que os feitos sejam julgados em concomitância.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT., 09 de abril de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719228 Nr: 14907-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 
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TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-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 prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 869058 Nr: 8830-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). EDER DA SILVA GOMES- OAB:24022/O para que no 

prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, RESTITUA os autos a 

esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e 

imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ da CNGC; Na hipótese de 

não devolução dos autos no prazo estabelecido, deve ser procedido 

conforme estabelece o art. 433 da CNGC, expedindo-se o respectivo 

mandado de busca e apreensão dos autos (art. 434 da CNGC), com a 

respectiva comunicação à OAB subseção de Cuiabá, conforme 

estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de busca e 

Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do feito e 

das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no inciso I do 

art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização do feito, 

proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, remetendo 

cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração do crime 

de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871251 Nr: 10475-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSM, AMARILDO FERREIRA MATOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1079880 Nr: 1450-13.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU NELSON BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888/MT

 Código 1079880Vistos Trata-se de ação indenizatória, na qual o autor 

invoca a existência de falha na prestação do serviço e inexecução do 

mesmo. Inexistem questões preliminares pendentes de decisão. As partes 

são legítimas e encontram-se devidamente representadas nos autos.A 

discussão nos autos cinge-se à regularidade ou não dos serviços 

prestados pelo requerido.O requerente pleiteou que seja decretada a 

inversão do ônus da prova, o que defiro, face a relação de consumo e a 

evidente hipossuficiência do autor.Considerando o ponto controvertido 

fixado e a discussão apresentada nos autos, entendo necessária a 

produção de prova pericial, ao que com fulcro no que estabelece e 

autoriza o art. 464, CPC, ao que nomeio, como perito do juízo, a Drª. 

Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, (...)Intime-se as partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem 

quesitos, na forma do que estabelece o art. 465, § 1º do CPC.(...))Assim 

sendo, havendo concordância quanto aos honorários pericias, o requerido 

deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. Desde já, autorizo 

o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários a favor do 

perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas 

ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.(...)Desde já, apresento os quesitos do juízos:1 – O 

atendimento dispensado ao autor, segundo documentação juntada aos 

autos, seguiu os parâmetros indicados para o caso?2 – Quais os atuais 

problemas na arcada dentária do autor? 3 – Estes problemas possuem 

co-relação com o serviço prestado pela requerida?4 – O serviço prestado 

pela requerida apresenta elementos de falha? Explique e justifique.Após a 

realização da prova pericial, devem as partes declinar se insistem ou não 

na produção das demais provas já pleiteadas, em 10 (dez) dias, sob pena 

de se considerar a desistência na produção das mesmas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012131 Nr: 28450-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, SAMIR BENNET BUANAIN - OAB:13.373

 Código 1012131Vistos Inexistem preliminares, ao que as partes são 

legítimas e encontram-se devidamente representadas. A discussão nos 

autos cinge-se à regularidade ou não da cobrança questionada na inicial, 

bem como da existência ou não de irregularidade no aparelho medidor da 

Unidade Consumidora do autor e consequente validade da confissão de 

dívida entabulada.A requerente pleiteou que seja decretada a inversão do 

ônus da prova, ao que defiro e DETERMINO que a requerida apresente 

extrato de consumo de energia da unidade consumidora da autora nos 

anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como toda a documentação 

referente a avaliação no medidor trocado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Considerando o ponto controvertido fixado e a discussão apresentada 

nos autos, e face ao pedido das partes, entendo necessária a produção 

de prova pericial, ao que com fulcro no que estabelece e autoriza o art. 

464, CPC, ao que nomeio, como perito do juízo, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, (...) Intime-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, na 

forma do que estabelece o art. 465, § 1º do CPC.Transcorrido o referido 

lapso temporal, certifique-se o necessário, e então intime-se a empresa 

nomeada para que apresente proposta de honorários em 05 (cinco) dias 

(nos termos do art. 465, §2º do CPC), indique os profissionais que 

realizarão a pericia determinada, devendo informar a qualificação 

correspondente do(s) perito(s), bem como a sua inscrição na respectiva 

ordem de classe.Autorizo, desde já, que a referida empresa efetue carga 

dos autos para análise e proposta de honorários. Apresentada a proposta 

dos honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em 05 

dias. A inversão do ônus da prova, não pressupõe inversão do ônus de 

arcar com os custos periciais. Assim sendo, havendo concordância 
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quanto aos honorários pericias, as partes devem efetuar o depósito de 

50% cada um, em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100526 Nr: 10796-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR DA SILVA CAMARGO, JUCILENE 

PEDROZO DE BARROS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que 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, fornecer 

09 (nove) cópias da petição inicial, para serem encaminhadas com as 

cartas de citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946231 Nr: 58121-27.2014.811.0041

 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: CLEITON CARVALHO BRAIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 349167 Nr: 19553-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14.341, LUCIANA NAZIMA - OAB:169.451, MILTON MARTINS 

MELLO - OAB:3811/MT

 Vistos, etc. Defiro a juntada do substabelecimento, bem como o pedido de 

redesignação da presente audiência, para a data de 20 de abril de 2018, 

às 14:00 horas. Determino que a serventia proceda a atualização dos 

dados cadastrais no Sistema Apolo da parte requerida ALPHAVILLE 

CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Saem os presentes 

intimados, expeça-se o necessário. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008485-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (RÉU)

DANIELA FRATA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008485-36.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.508,68; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE Parte Ré: RÉU: 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, DANIELA FRATA DOS SANTOS 

Defiro o depósito da quantia devida, a ser efetivado no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de extinção (CPC, art. 542, 

Parágrafo Único). Havendo prestações sucessivas, uma vez consignada 

a primeira, poderá a parte autora continuar a depositar as que se forem 

vencendo, sem mais formalidades, desde que o faça até 05 (cinco) dias 

contados da data do respectivo vencimento (CPC, art. 541). Cite-se a 

parte ré para os atos e termos da ação proposta e para que, querendo, 

levante o depósito ou ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 335, caput), contados da juntada aos autos do comprovante de 

citação (CPC, art. 335, III c.c 231, I), sob pena de revelia (CPC, art. 344). 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008997-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILES DAS GRACAS TENUTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT0014370A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008997-19.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 78.381,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARILES DAS 

GRACAS TENUTA Parte Ré: RÉU: VIZA COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007945-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA BERNARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/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: 1007945-85.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADEMAR PEREIRA 

BERNARDES Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

cópia de documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007603-74.2018.8.11.0041

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:

O. DANIEL DOS REIS - FUNILARIA E PINTURA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007603-74.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.734,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BRADESCO SAUDE S/A Parte Ré: EXECUTADO: O. DANIEL DOS REIS - 

FUNILARIA E PINTURA - ME Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007663-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DE ARRUDA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007663-47.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CELMA 

DE ARRUDA AMORIM Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 10h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo 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, 9 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007808-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEIRA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007808-06.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TATIANE VIEIRA 

DOS REIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES HERCULANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007856-62.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE ALVES HERCULANO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

cópia LEGÍVEL do RG do autor (art. 320 do CPC). Advirto ao autor que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009124-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES 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:

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: 1009124-54.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 24 de 446



processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANO MARQUES DA 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 28/06/2018, às 11h15, 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, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007872-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANNY QUINTEIRO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/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: 1007872-16.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.107,27; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: STHEFANNY QUINTEIRO CARDOSO 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 

28/06/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007976-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE BARROS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007976-08.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: GRAZIELE BARROS LOPES Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 

11h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de abril de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024491-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE LIMA BARREIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024491-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.150,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ZENILDA DE LIMA BARREIROS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Remetam-se os autos à Central 

de Conciliação para a juntada do laudo pericial. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033888-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033888-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALMIR GONCALVES DE FREITAS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Almir Gonçalves 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$ 

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\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 09\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. 

10565140 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 10565137 ), bem como laudo pericial (Id. 11844980 ). 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 do pé direito de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA FARIAS (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: 1015656-15.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LEONARDO FERREIRA FARIAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para se 

manifestar sobre a petição de Id. 12460930, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035049-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVARO MANIEZZO (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 DESPACHO Processo: 1035049-86.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WILSON 

ALVARO MANIEZZO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido a ausência da parte autora 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 

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 
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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: 1033676-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA OAB - 040.083.131-76 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033676-20.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GEAN DINIZ DA SILVA REPRESENTANTE: DANIELE DINIZ DE ALMEIDA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002584-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINDO ELIAS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002584-24.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: RAULINDO ELIAS RAMOS Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para regularizar a representação trazendo a 

procuração por instrumento público, uma vez que o autor é analfabeto, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011886-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DE MATOS (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 DESPACHO Processo: 1011886-77.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL PEREIRA 

DE MATOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007674-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE MALHAS LTDA - EPP (AUTOR)

RR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

GLOBAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT0011547A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007674-76.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 163.161,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GLOBAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, CENTRO 

OESTE MALHAS LTDA - EPP, RR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 04/06/2018, às 11h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007961-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA (RÉU)

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007961-39.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.834,47; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROBERTO PEREIRA DAMACENO Parte 

Ré: RÉU: COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MULTILIT 

FIBROCIMENTO LTDA Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 
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dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

comprovante de residência da parte autora atualizado e legível art. 320 do 

CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008103-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008103-43.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.115,23; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FAISAO 

COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA Parte Ré: RÉU: L M 

VIEIRA & CIA LTDA - ME Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007985-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007985-67.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSIANE DA SILVA BIBIANO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 

11h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008243-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008243-77.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

OSMANO FERREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 11h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008270-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSY ELAINE DIAMANTE OAB - 288.519.188-05 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008270-60.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUANA ABRAO DIAMANTE DIAS REPRESENTANTE: ROSY ELAINE 

DIAMANTE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/06/2018, às 11h45 a ser realizada pela Central de 
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Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008283-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008283-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JEFFERSON JOSE DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

27/06/2018, às 12h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009156-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PERES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009156-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MILTON PERES JUNIOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 12h00, a ser 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, 10 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008298-28.2018.8.11.0041

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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008298-28.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[ATOS UNILATERAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para juntar 

aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008311-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARCOS PEREIRA DOS SANTOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008311-27.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 52.400,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: IGOR MARCOS PEREIRA DOS SANTOS VIANA Parte Ré: RÉU: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 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 26/06/2018, às 08h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO BERTSON DO NASCIMENTO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003350-43.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARTINHO BERTSON DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

a) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de abril de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (AUTOR)

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006993-09.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE CARLOS ROSA MATIAS, IDALETE AZEVEDO MATIAS Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documento que comprove a 

realização do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro 

pleiteado ou a recusa do pagamento (art.320 do CPC). Advirto aos autores 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial (art.321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de abril de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008329-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008329-48.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADAUTO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos cópia do Boletim de Ocorrência legível (art. 

320 do CPC); ii) Junte aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento (art. 320 do CPC Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008347-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEK DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008347-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ALEK DOS SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópia do comprovante de 

endereço autora legíveis (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos documento 

que comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento 

do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008352-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ANTONIO DA SILVA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008352-91.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: WANDERSON ANTONIO DA SILVA PINHEIRO Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 27/06/2018, às 08h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008370-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008370-15.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO DA SILVA PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a 

parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange a necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O 

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353. No presente caso, inexiste prova de que a indenização 

pleiteada pela parte requerente tenha sido negada pela Seguradora na via 

administrativa, visto não ter sido juntado nos autos a comprovação do 

requerimento administrativo do benefício pleiteado perante a 

seguradora/requerida. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos 

documento que comprove a realização do prévio pedido administrativo de 

pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de 

indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos termos do 

artigo 320 do CPC. Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008377-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008377-07.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WILTON JOSE DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, verifico a parte requerente não 

trouxe os documentos que comprovem o prévio requerimento 

administrativo. No que tange a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca da ação de 

cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 

por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento 

administrativo ou recusa do pagamento securitário, como requisito formal e 

indispensável para configurar o interesse de agir do acidentado. O 

Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 

que teve repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro 

Luís Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente 

decidido que o entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas 

ações que versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme 

julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. No presente 

caso, inexiste prova de que a indenização pleiteada pela parte requerente 

tenha sido negada pela Seguradora na via administrativa, visto não ter 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 32 de 446



sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo do 

benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 320 do CPC. 

Decorrido o prazo acima, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008407-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEFRAN ANTONIO NORBERTO DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008407-42.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BENEFRAN ANTONIO NORBERTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 

08h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008490-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008490-58.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS 

PAULO DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008523-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES JOSE DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008523-48.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALCIDES JOSE DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 08h45 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo 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 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008541-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA BRAZIL ROCHA OAB - 012.635.801-06 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008541-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DIEGO ROCHA DOS SANTOS REPRESENTANTE: GILMARA BRAZIL 

ROCHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/06/2018, às 09h00 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008542-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI JUVENIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008542-54.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDINEI JUVENIL Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 09h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008543-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008543-39.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 

09h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 34 de 446



quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008545-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008545-09.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IVONE DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 09h45 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008638-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008638-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 22.616,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Parte Ré: 

EXECUTADO: MARIA CRISTINA NASSER MANFRIM Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008660-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008660-30.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS 

AUGUSTO DA CUNHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 10h00 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008745-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JACKSON MIRANDA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008745-16.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JACKSON MIRANDA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 10h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008813-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANY RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008813-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JANY RIBEIRO DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/06/2018, às 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008883-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE MELO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

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

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008883-80.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 352,19; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/

[Sucessão Provisória]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCIENE DE MELO RODRIGUES Parte Ré: Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Dê-se 

vistas ao Ministério Público. Após, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008909-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE ALBERNAZ BASTOS CONSELVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERT CARLOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008909-78.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.248,83; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[Ato / Negócio Jurídico]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VIVIANNE ALBERNAZ 

BASTOS CONSELVAN Parte Ré: RÉU: ALBERT CARLOS OLIVEIRA 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópia dos documentos 

pessoais da parte autora legíveis (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos 

comprovante de residência da parte autora atualizado e legível (art. 320 do 

CPC); iii) Junte aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência 

financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Em se tratando do item “iii”, o não atendimento da providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008982-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURENI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008982-50.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSE LAURENI DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos cópia do Boletim de Ocorrência. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857299 Nr: 59537-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADIS MARCHIORI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA 

GALBIATTO, Cpf: 35243635120, Rg: 300.908, casado(a), Telefone 644 

1226. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS 

proposta pelo autor sob o argumento de que é proprietário de um imóvel 

comercial situado na av. 08 de abril, s/n.º, Loja 1, Bairro Goiabeiras; que 

este imóvel foi locado aos requeridos pelo valor mensal de R$ 3.000,00 

(três mil reais); que embora tenham firmado que a locação teve início na 

data de 05 de maio de 2012, com duração de 12 meses, nunca cumpriram 

o contrato na forma estabelecida, atrasando pagamentos; que ainda 

existem parcelas em débito; que houveram acordos que não foram 

integralmente cumpridos; que além do descumprimento de obrigações de 

cunho pecuniário, houve descumprimento, por parte dos locatários, de 

normas de convívio social e comercial, o que segundo o autor impossibilita 

a permanência dos requeridos no local onde ocupa; que o locador é 

pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. Diante do exposto requereu seja 

deferido o benefício de prioridade de tramitação (art.71 da Lei 

10.741/2003); a antecipação de tutela, determinando o despejo imediado 

dos requeridos; a procedência da ação com a condenação dos requeridos 

à desocupação do imóvel e ao pagamento dos débitos concernentes aos 

aluguéis atrasados que somados resultam na quantia de R$ 22.032,37 

(vinte e dois mil, trinta e dois reais e trinta centavos), valor este dado à 

causa.

Despacho/Decisão: Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o 

defensor público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 04 de abril de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936459 Nr: 52807-03.2014.811.0041

 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: LISETE DE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA, ADRIANA 

APARECIDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARIDA CARMO TAVEIRA - 

OAB:12255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA LIMA, Cpf: 

84357355168, Rg: 048.5737-2, Filiação: Manoel Lorentino dos Santos e 

Amara Josefa dos Santos, data de nascimento: 20/10/1964, brasileiro(a), 

natural de Nova Esperança-PR, viuvo(a), empresária e atualmente em local 

incerto e não sabido ADRIANA APARECIDA DE LIMA, Cpf: 02405344173, 

Rg: 1948396-1, Filiação: Maria Aparecida Lima e Antonio Valdevino Lima e, 

data de nascimento: 30/10/1988, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por LISETE DE SOUZA RUFINO, em desfavor de MARIA APARECIDA LIMA 

(CPF n.° 843.573.551/68) e ADRIANA APARECIDA DE LIMA (CPF n.º 

024.053.441/73). Alega a autora, em resumo, ter sido despejada do imóvel 

que pretende reintegrar-se em julho de 2014, devido a uma ordem de 

despejo oriunda do processo perpetrado pelas enteadas, em apenso. 

Afirma ser proprietária do imóvel e não locatária e que foi vítima de uma 

armação realizada pelas requeridas e seus advogados. Se diz esbulhada 

no seu direito de proprietária e requer: a) o deferimento do pedido de 

gratuidade processual; b) o deferimento da liminar de reintegração de 

posse e de restrição da venda do imóvel, de forma a fazê-la constar nas 

margens da sua matrícula juntamente com a notícia de tramitação da 

referida ação; c) a condenação das requeridas ao pagamento de aluguéis 

de 26/07/2014 até a reintegração do autor no imóvel; c) a restituição do 

valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) pago pela autora a titulo de 

danos materiais; e) a condenação das requeridas ao pagamento 

pedagógico no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de Danos 

morais. Dá à causa o Valor de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil 

reais).

Despacho/Decisão: Citem-se as requeridas Maria Aparecida Lima e 

Adriana Aparecida de Lima via edital.Expeça-se edital de citação com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, 

indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Foro, certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, 

nomeio o defensor público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no 

prazo legal.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 04 de abril de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 462639 Nr: 31149-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF HANS WERNER DEGERNAHRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON APARECIDO VIEIRA CHAGAS, 
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APARECIDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810767 Nr: 17264-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JUNIOR FERREIRA DE ARRUDA, 

LUCIANO JUNIOR FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIA FÁTIMA DA SILVA 

PINHO - OAB:OAB/MT 15.909-O, PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - 

OAB:17.392-0

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) OTACILIO PERON para devolver os 

presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1161980 Nr: 36753-88.2016.811.0041

 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: TEREZA GONÇALINA DE CAMPOS MIRANDA

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

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 Em manifestação de fls. 287/29 a autora informou que sua patrona não 

poderá comparecer a audiência de instrução e julgamento agendada por 

motivos de viagem a trabalho, pugnando assim pela sua redesignação.

Com efeito, com fulcro no princípio da cooperação processual REDESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

14h.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864427 Nr: 5173-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Trata-se de Incidente de Nulidade Citação c/c Restituição de Prazo 

apresentado pela parte requerida às fls. 145/152, na qual pugna pela 

declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à fl. 

113, sob a alegação de que no Diário de Justiça foi consignado o nome de 

patrono divergente. A parte autora se manifestou às fls. 155/156, 

rechaçando os argumentos esposados pelo réu. É o relato. DECIDO(...). 

Quando os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau, as partes foram 

intimadas para se manifestarem no prazo de 10 ( dez) dias (fl. 129). 

Nesse ponto, de fato, houve divergência de patronos no momento da 

publicação da intimação. Contudo, não resultou em qualquer prejuízo à 

parte requerida, haja vista o momento processual nada mais era do que o 

inicio do cumprimento de sentença, o que foi feito pelo autor. Assim, 

quando a ré foi intimada para pagar o débito em 15 ( quinze) dias, 

verificou-se a inconsistência no cadastro dos patronos da parte requerida 

( fl. 140) e prontamente a Sra. Gestora retificou o cadastro e publicou a 

intimação novamente, inclusive, restituindo o prazo ( fls. 141/143). 

Portanto, todos os possíveis vícios de intimação foram sanados em tempo 

oportuno, inclusive, com a restituição de prazo para a parte requerida. Não 

houve qualquer prejuízo em desfavor da parte requerida a ensejar o 

cerceamento de defesa e decretação de nulidade. Desse modo, INDEFIRO 

o pedido de fls. 145/152 e DETERMINO o prosseguimento do cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, e se for o caso, apresentar o débito atualizado, no prazo de 15 ( 

quinze), com a incidência dos 10% de multa 10% honorários advocatícios 

do art. 523 do CPC, considerando que a ré não efetuou o pagamento da 

condenação e que o pedido de nulidade não tem o condão de suspender o 

prazo para o pagamento. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106147 Nr: 13029-55.2016.811.0041

 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: JOACIR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES 

DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES ALVES DA SILVA, JUCIANE 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR, 

CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:MT/21.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA VASCONCELOS 

BRITO DE URQUIZA - OAB:30822, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:OAB/DF 30967

 Em manifestação de fls. 287/288, a requerida pugna pela nomeação de 

um assistente técnico, a ser custeado pelo Estado, com fulcro no principio 

da paridade de armas.A parte requerida às fls. 301/302 não concorda com 

a proposta de honorários do perito, alegando que o valor da perícia é 

exorbitante, levando em consideração que a Resolução n. 127/2011, do 

CNJ estabelece o valor de R$1.000,00 (mil reais) como teto para os 

honorários periciais devidos a partes beneficiadas com a gratuidade da 

justiça(..) .No tocante ao valor devido pelos honorários periciais, A 

Resolução CNJ n.º 127, de 15 de março de 2011, estabelece que para 

fixar o valor dos honorários periciais o juiz deve considerar “a 

complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização 

do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as 

peculiaridades regionais”.No caso, o requerido nada traz de concreto para 

comprovar o excesso no valor dos honorários. Ademais, tendo em vista 

que a perícia visa apurar a ocorrência de erro médico e estabelecer se há 

nexo causal entre a conduta médica e o óbito da genitora dos 

requerentes, entendo ser razoável o valor arbitrado pelo expert.Assim, 

INDEFIRO o pedido de fls. 301/302 e HOMOLOGO a proposta de fl. 

294.Intime-se a parte requerente para que providencie o depósito em Juízo 

e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.Feito isso, 

autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, intimando-se o 

Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à avaliação, 

independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual deverá ser 

concluída no prazo de 10 (dez) dias.Entregue o laudo, fica desde já 

autorizado o levantamento dos outros 50% do valor dos honorários.Sobre 

a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.Após, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1146191 Nr: 30038-30.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA MORAES

 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, JOÃO 

RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 A parte requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A se manifestou às 

fls. 264/265 informando que o médico perito designado é especialista em 

urologia e medicina do trabalho, pugnando seja designado outro perito, 

especialista em ortopedia.

Entendo que o fato de o perito nomeado não atuar na área do caso que se 

pretende analisar não é suficiente para afastar a credibilidade de seu 

trabalho, tendo em vista que é profissional graduado e atuante há mais de 

trinta anos, não restando comprovado que a sua nomeação pode vir a 

causar prejuízo à defesa das partes.

Atento aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade e em análise 

a outras decisões proferidas nesta Vara, entendo adequada a fixação 

dos honorários periciais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais).

Assim, intime-se a parte requerente para que providencie o depósito em 

Juízo e em igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e 

apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de 

preclusão, para o que também deverá ser intimado o exequente.

Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do valor dos honorários, 

intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva quantia e a dar início à 

avaliação, independentemente de compromisso (CPC, art. 422), a qual 

deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) dias.

Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 50% 

do valor dos honorários.

Sobre a avaliação digam as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 918077 Nr: 42131-93.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIO BONDESPACHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FERNÃO COSTA - OAB:18.283 DF, 

VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento a título de cobertura securitária por invalidez, correspondente 

ao limite máximo das garantias estipuladas na Apólice n. 109300002002 e 

Apólice n. 109300001294, valor de que ser corrigido pelo INPC/IBGE a 

contar da data do requerimento administrativo e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno, ainda, o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2o do CPCTransitada esta em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385244 Nr: 20958-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FRANCISCO DAS NEVES

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013865 Nr: 29227-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN TELES PIRES BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 228/233, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742537 Nr: 39429-82.2011.811.0041

 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: EUNICE PAES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 195/198, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 882614 Nr: 18344-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR HOMEM DE MELLO, ARGEMIRO JARA, 

PAULO CESAR HOMEM DE MELLO, ESPÓLIO DE AUSTREGÉSILO HOMEM 

MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 365/367, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920821 Nr: 43946-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS NUNES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PELLIZZONI VERAS 

GADELHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilan Goldberg - 
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OAB:100643/RJ

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

MATHEUS NUNES RIBEIRO em face de GENERALI BRASIL SEGUROS 

S.A.Em razão da sucumbência, condeno a parte requerente, 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.: 829891 Nr: 35642-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214-B, VANIA FATIMA VIAN - OAB:54154

 Defiro o pedido de penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 301550 Nr: 14010-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MARCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INS. AGRÍCOLAS LTDA, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 Manifeste-se a parte requerida Brasil Veículos Cia de Seguros acerca da 

petição de fls. 1070/1071, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 18123-72.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR COMBUSTÍVEIS CUIABÁ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ALI DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4395-A/MT, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Defiro o pedido de penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742697 Nr: 39600-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA 

MARIA VIEIRA, CAROL CONSTRUTORA, INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, 

STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora BACENJUD, conforme extrato em anexo, o 

qual restou infrutífero.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167075 Nr: 38838-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFECIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

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

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 A parte ré informa o depósito dos valores a serem repassados à Santa 

Casa às fls. 146/1049 e 1055/1058.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, consoante dados de fls. 

1050/1051.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 834749 Nr: 40036-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON JOSÉ DOS SANTOS

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS, para:a)CONDENAR a requerida BRADESCO PREVIDENCIA E 

SEGUROS S/A ao pagamento da importância de R$ 4.999,27 (quatro mil 

novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do evento danoso 

em 28/08/2012 e juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial.b)a) 

CONDENAR a requerida MAPFRE VIDA S/A ao pagamento da importância 

de R$ 2.499,64 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta 
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e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do evento danoso em 28/08/2012 e juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação inicial.Considerando que a parte autora decaiu 

minimamente em seu pedido, condeno as partes requeridas ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008796-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008796-27.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 80.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Parte Ré: REQUERIDO: SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE 

ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER O art. 456, contido no Capítulo II, 

Seção 14, da CNGC, prevê a seguinte redação: 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. Extrai-se que as 

custas devem ser recolhidas no momento da distribuição, salvo se ficar 

demonstrado o estado de hipossuficiência que impossibilite de fazê-la de 

imediato, o que não restou evidenciado nos autos. Assim, indefiro o pedido 

de recolhimento de custas processuais ao final do processo. Intime-se a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição art. 290, do CPC. No mais, intime-se a parte autora para juntar 

a procuração ad judicia, bem como o contrato social atualizado, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026874-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENIL DA CRUZ MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026874-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOCENIL DA CRUZ MACEDO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jocenil da Cruz Macedo 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\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 18\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: TJ-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. 9669247 ), bem como laudo pericial (Id. 11473510). 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\07\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 
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1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), invalidez permanente 

parcial incompleta do segmento da coluna torácica (dorsal) de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(18\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: 1002663-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002663-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA DAS DORES OLIVEIRA CRUZ Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maria das Dores Oliveira Cruz em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17\02\2016 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo às preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 17\02\2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Mérito No caso em 

exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro 

DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência 

de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus 

que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1026775-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/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: 1026775-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 38.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JAZIEL SILVA COSTA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jaziel Silva Costa 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$ 38.000,00 (trinta e oito mil 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 o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 13\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 
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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. 9652286 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11891651 ). 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 da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida 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 (02\05\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1015656-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GILDAZIO INACIO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Gildazio Inácio de Oliveiro em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17\04\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 17\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. 7275044 ), bem como laudo pericial (Id. 11858407 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17\04\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 
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os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17\04\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037080-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO BARROS RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/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: 1037080-79.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GENIVALDO 

BARROS RIBEIRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Genivaldo Barros 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 07\10\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\10\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. 11057018 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 11057016 ), bem como laudo pericial (Id. 11895673 ). 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\10\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 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 (07\10\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: 1032952-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032952-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WESLEY 

FRANCISCO FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Wesley Francisco 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 02\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 02\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 – 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. 10427649 ), bem como laudo pericial (Id. 11844563 ). 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\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 do pé direito de leve repercussão avaliada 

em 25% (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\09\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: 1034856-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR LIMA FERREIRA (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:

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: 1034856-71.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: DIOMAR LIMA FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Diomar Lima 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 08\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 08\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 
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Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

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. 10722949 ), bem como laudo pericial (Id. 11868680 ). 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\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 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 (08\11\2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005962-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO DE PAIVA (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: 1005962-85.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.276,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WENDER RIBEIRO DE PAIVA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Wender Ribeiro de Paiva em face de Porto Seguro Companhia Cia De 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

bem como o reembolso no valor de R$ 2.276,00 (dois mil e duzentos e 

setenta e seis reais), a título de despesas médico-hospitalares, ambos 

corrigidos monetariamente e 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 18\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 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 DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de 

trânsito na data de 18\06\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 – 

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. 4986434 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. III.1 – Das despesas médicas - DAMS A parte reclamante reclama 

ao pagamento somente do reembolso das despesas médico-hospitalares 

no importe R$ 2.276,00 (dois mil e duzentos e setenta e seis 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. Contudo, o valor do ressarcimento do 

reembolso das despesas médicas não será na sua integralidade, uma vez 

que verificando as notas fiscais, o montante devido é de R$ 1.756,00 (hum 
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mil e setecentos e cinquenta e seis reais). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

reembolso medido no importe de R$ 1.756,00 (hum mil e setecentos e 

cinquenta e seis 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 (18\06\2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033466-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIZE DIAS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033466-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LENIZE DIAS DE MIRANDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Lenize Dias de Miranda em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 01\10\2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 01\10\2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 10507868 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. 

10507868, 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. 10507803 ), bem como laudo pericial (Id. 11844582 ). 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\102016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). 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 

(01\10\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015885-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 47 de 446



Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS 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: 1015885-72.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLAUDEVAN DOS 

SANTOS VIEIRA Parte Ré: RÉU: ITAU SEGUROS S/A Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Claudevan dos Santos Vieira 

em face Itaú Seguros S.A, 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), bem como o reembolso no valor 

de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de despesas 

médico-hospitalares. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17\09\2013, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 17\09\2013. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Exceção de incompetência É facultado ao autor escolher o 

foro competente para ajuizar a ação de reparação no foro de seu domicílio 

ou local do fato, sem exclusão da regra geral prevista no caput do artigo 

46 CPC, do mesmo diploma legal, que possibilita o ajuizamento da ação 

fundada em direito pessoal no foro do domicílio do réu. AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – FOROS 

CONCORRENTES – DOMICÍLIO DO RÉU – LUGAR EM QUE POSSUI 

REPRESENTANTE OU FILIAL – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de 

ação de cobrança de seguro DPVAT, tem o autor à faculdade de propor a 

ação no foro do seu próprio domicílio, no do local do acidente ou no foro 

do domicílio do réu. Existindo representante ou filial na comarca de Cuiabá, 

este é considerado o domicílio do réu para fins de competência territorial. 

(Ap 141759/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). 

Desta forma, afasto essa preliminar. II - Inclusão da Seguradora Líder no 

polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. III – Da 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 - 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. V.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 evidenciando o evento 

danoso (Id. 2519604 ), bem como laudo pericial (Id. 12060066 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17\09\2913 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da lesão 

neurológica de leve repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura cervical e torácica 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), 

totalizando o montante no valor de R$ 11.475,00 (onze mil e quatrocentos 

e setenta e cinco reais) e a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta 

reais), totalizando o valor remanescente em 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. V.2 – Das despesas médicas - DAMS Outrossim, a parte 

reclamante ainda reclama pelo reembolso das despesas 

médico-hospitalares no importe R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 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, porém já 

houve o pagamento administrativo conforme (Id. 4272432 ), razão pela 

qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Itaú Seguros 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 (09\10\2013). 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: 1034981-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIS FELIPE 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Luis Felipe da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06\05\2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 06\05\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. . II – 

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. 10738301 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da ausência 

de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10738244 ), bem como 

laudo pericial (Id. 1187788 ). Certo o direito a indenização, passo a análise 

de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 06\05\2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da 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 (06\05\2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036727-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AMARILDO OLIVEIRA GUIMARAES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Amarildo Oliveira Guimarães 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\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 25\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 – 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. 10999409 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - 

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. 10999409 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11897809 ). 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\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 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 (25\09\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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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031555-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANALDO 

ROSA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Analdo Rosa de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia 

Cia De Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento bem como o reembolso no valor de R$ 439,79 (quatrocentos e 

trinta e nove reais e setenta e nove centavos), a título de despesas 

médico-hospitalares, ambos corrigidos monetariamente e 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 25\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 DAMS, sob o argumento de que sofreu 

um acidente de trânsito na data de 25\03\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

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. 10235643 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V - Da ausência de documentos essenciais 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– Mérito. V.1 – Das despesas médicas - DAMS A 

parte reclamante reclama ao pagamento somente do reembolso das 

despesas médico-hospitalares no importe R$ 439,79 (quatrocentos e trinta 

e nove reais e setenta 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 PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do reembolso medido no importe de R$ 439,79 (quatrocentos e 

trinta e nove reais e setenta 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 (25\03\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014205-18.2017.8.11.0041
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MARIA FABIANE TEIXEIRA (AUTOR)
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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: 1014205-18.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA FABIANE 

TEIXEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Maria Fabiane 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 30\10\2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 
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arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 30\10\2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- 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. 6823671 ), bem como laudo pericial (Id. 10849097 ). 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\10\2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do 4º dedo do pé direito de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta centavos), invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o 

montante n valor 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 (30\10\2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022943-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ORIDES GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Orides 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$ 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 04\06\2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 04\06\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. . II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 9390165 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 
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de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da ausência 

de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9155306 ), bem como laudo pericial (Id. 11479497 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04\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 

(04\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: 1034598-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA SANTANA (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: 1034598-61.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: REINALDO DA SILVA SANTANA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Reinaldo da Silva Santana em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 17\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 17\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 - Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 10691210 ), bem 

como laudo pericial (Id. 11868478 ). 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 
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Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 17\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 punho direito de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e sete por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (17\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: 1036468-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SOUZA MANGABEIRA (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: 1036468-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GABRIELE SOUZA MANGABEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Gabriele Souza Mangabeira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11\09\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 11\09\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. 10949986 ), bem como laudo pericial (Id. 11896049). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11\09\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$ 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 

(11\09\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 
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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: 1019947-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA (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: 1019947-58.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALCEDINA PEIXOTO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em Alcedina Peixoto da Silva move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12490473. 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: 1003904-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE (EXEQUENTE)

L. C. P. D. (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)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003904-12.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE, LEANDRA CARVALHO PADILHA 

DUARTE Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em Leandra Carvalho Padilha Duarte, representada por seu genitor Pedro 

Gonçalo Padilha Duarte 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. 12488240. 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: 1015166-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO (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: 1015166-90.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MAX 

RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em Max Rafael Gonçalo Girolometto 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. 12489022. 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: 1022121-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL MONZILAR GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1022121-40.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANA 

IZABEL MONZILAR GOMES Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em Ana Izabel Monzilar Gomes move em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

12490613. 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: 1002423-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002423-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JULHO CEZAR CANDIDO Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em Julho Cezar Candido 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. 12536898. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 
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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: 1003856-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (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:

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: 1003856-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em Jeckson Campos da Cruz Xavier 

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. 12544851. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005206-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1005206-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ISMAR 

GONCALVES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Ismar Gonçalves Silva em face Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 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. 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. 4935133 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11945023 ). 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 

inferior direito de média repercussão avaliada em 52,5% (cinquenta e dois 

vírgula cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro 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 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033828-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURINEIDE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033828-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

AURINEIDE MARTINS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Aurineide Martins 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 13\05\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 13\05\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – 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. 10560041 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11851183 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 13\05\2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da mão direito de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e sete por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), totalizando o montante 

no valor de R$ 7.931,25 (sete mil e novecentos 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$ 7.931,25 (sete mil e 

novecentos 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\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: 1011107-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTOS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011107-25.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSIANE SANTOS DE FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Josiane Santos de Figueiredo 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\2015, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 21\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 
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não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 6034388 ), bem como laudo pericial (Id. 11855181). 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\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 joelho esquerdo de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 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 (21\07\2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033735-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033735-08.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WILLIAM JOSE DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Willian José da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 20\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 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. 11857194 , foi conclusivo em afirmar que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

direito. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda parcial completa da mobilidade do “joelho 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 setecentos e vinte e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 
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2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), ou seja, igual ao montante pago pela seguradora. Nesse 

passo, tem-se que o valor pago pela seguradora está de acordo com a Lei 

nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032704-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1032704-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CARLOS GOMES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos 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$ 

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 

16\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 16\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. 10388657 ), bem como laudo pericial (Id. 11856151). 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\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 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 (16\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: 1004765-95.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DOUGLAS SANTANA 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 Douglas Santana 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$ 07.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

22\10\2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 22\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 – 

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. 4901995 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11944918 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 22\10\2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de residual repercussão avaliada em 7% (sete por cento) 

encontrando-se de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A ao pagamento do importe de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (22\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: 1031904-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 5.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PAULO ZACARIAS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Paulo Zacarias 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$ 05.500,00 (cinco 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 08\06\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando 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\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 
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por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

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. 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. 10285041 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11895576 ). 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\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$ 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 (08\06\2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034664-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: CLAUDINO MANOEL DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Claudino Manoel 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$ 

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 

04\06\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 04\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 ausência de Procuração por Instrumento 

Público. No que tange à preliminar arguida referente ausência da 

assinatura na procuração, porém a procuração juntada nos autos foi 

devidamente assinada pelo autor, conforme o Id. 1069752 , por isso não 

pode ser alegado que o autor é analfabeto. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. . 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. 

10697570 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 
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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– 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. V–Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10697564 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11874160). Certo o direito a indenização, passo a análise 

de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 04\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 

(04\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: 1034745-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELIA CORREA JUVENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034745-87.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUZELIA CORREA 

JUVENCIO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Juzelia Correa Juvencio em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 09.450,00 (nove mil e 

quatrocentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07\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 07\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. 10710920 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 
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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. 10710920 ), bem como laudo pericial (Id. 11878878 ). 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\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 média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil e seiscentos 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 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\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: 1033817-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1033817-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por José Silva 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 13\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 13\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– 

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. 10559418 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III– Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 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. 10559418 ), bem como laudo pericial (Id. 11853629 ). 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 
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beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 13\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 do membro superior esquerdo de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois e trezentos sessenta 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 e trezentos sessenta dois 

reais e cinquenta centavo), 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\09\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: 1033548-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033548-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.672,70; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IONE ALVES DE LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ione Alves da Silva em face 

de Porto Seguro Companhia Cia De Seguros, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento no valor de R$ 14.672,70 

(quatorze mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta centavos) bem 

como o reembolso no valor de R$ 1.172,70 (hum mil e cento e setenta e 

dois reais e setenta centavos), a título de despesas médico-hospitalares, 

ambos corrigidos monetariamente e 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 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 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 DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de 

trânsito na data de 14\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 – 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. 10524172 ), bem como laudo pericial (fls.33). 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 

inferior direito média 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), invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito média 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$ 6.412,50 (seis mil e quatrocentos 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. 

III.2 – Das despesas médicas - DAMS A parte reclamante reclama ao 

pagamento somente do reembolso das despesas médico-hospitalares no 

importe R$ 1.172,70 (hum mil e cento e setenta e dois reais e setenta 

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. Contudo, o valor do 

ressarcimento do reembolso das despesas médicas não será na sua 

integralidade, uma vez que verificando as notas fiscais, o montante devido 

é de R$ 519,47 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete 

centavos). 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$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) mais reembolso médico 

no importe de R$ 519,47 (quinhentos e dezenove reais e quarenta e sete 

centavos), totalizando o montante no valor de R$ 6.931,97 (seis mil e 

novecentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 
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da citação inicial e correção monetária pelo índice 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034338-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034338-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCIANO SIBIE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Marciano Sibie em face Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08\05\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08\05\0217. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II–Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de agir em face do 

pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 10639513 ), bem como laudo pericial (Id. 11852929 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08\05\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$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de leve a 

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$ 08.100,00 (oito mil e cem reais), e a quantia já 

recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 1.687,50 (hum 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o 

valor remanescente em R$ 6.412,50 (seis mil e quatrocentos e doze reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos 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 (08\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: 1030737-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID JOSE BISPO (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: 1030737-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CID JOSE 

BISPO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Cid 

José Bispo 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 
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03\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 03\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. 10109113 ), bem como laudo pericial (Id. 1148879 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03\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 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 (03\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: 1021114-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.950,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: WELLINGTON SOARES 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 

Welligton Soares de Souza em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S.A, em que pretende a condenação reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 13.950,00 (treze mil e novecentos e noventa 

reais), bem como o reembolso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a 

título de despesas médico-hospitalares, ambos corrigidos monetariamente 

e 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 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 DAMS, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07\05\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV – Mérito. IV.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. 9466348 ), bem como laudo pericial (Id. 11496254 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Conforme se infere, 
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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. 

IV.2 – Das despesas médicas - DAMS A parte reclamante reclama ao 

pagamento somente do reembolso das despesas médico-hospitalares no 

importe R$ 500,00 (quinhentos 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. Contudo, o valor do ressarcimento do reembolso das despesas 

médicas não será na sua integralidade, uma vez que verificando as notas 

fiscais, o montante devido é de R$ 475,42 (quatrocentos e setenta e cinco 

reais e quarenta e dois centavos). 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) mais reembolso médico no importe de R$ 475,42 

(quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), 

totalizando o montante no valor de R$ 3.850,42 (três mil e oitocentos e 

cinquenta reais e quarenta e dois 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 

(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: 1030981-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IANA 

RODRIGUES ORTEGA TOME Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Iana Rodrigues Ortega Tomé em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

reclamada ao pagamento 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\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. I- Litispendência – Distribuição de ações Idênticas Em 

sede de preliminar suscitou a preliminar de litispendência de ações 

idênticas informando um processo que está tramitando na 9ª Vara Cível – 

Processo de nº 1021750-42.2017.811.0041, relacionada com o mesmo 

fato e mesmo pedido desta. Contudo no processo que tramita na referida 

vara sob o processo de nº 1030981-93.2017.811.0041, não foi 

reconhecida a litispendência uma fez que a data dos fatos e o membros 

lesionados são diferentes, diante do exposto afasto a preliminar ventilada. 

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 DAMS, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10\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 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 (Id. 1014379 ), bem como laudo pericial (Id. 11490702 ). 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 da mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 
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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 INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (10\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: 1018925-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: TALISON MORRONE DE MOURA NEVES Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Talison Morrone de Moura 

Neves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação reclamada ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o reembolso no valor 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de despesas 

médico-hospitalares, ambos corrigidos monetariamente e 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 11\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. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 11\02\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 falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa 

em relação ao DAMS. 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. IV.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. 8180359 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10917249 ). 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 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. III.2 – Das despesas 

médicas - DAMS A parte reclamante reclama ao pagamento somente do 

reembolso das despesas médico-hospitalares no importe R$ 2.500,00 

(dois mil quinhentos 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. Contudo, 

o autor recebeu administrativamente o reembolso de despesas médias no 

valor de R$ 97,96 (noventa e sete reais e noventa e seis centavos), assim 

receberá o montante no valor de R$ 2.402,04 (dois mil e quatrocentos e 

dois reais e quatro centavos). 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) mais o reembolso médico no valor de R$ 2.402,04 (dois mil e 

quatrocentos e dois reais e quatro centavos), totalizando o montante no 

valor de R$ 4.764,54 (quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e quatro 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 (11\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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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011318-61.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA NAZARE AUGUSTO DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Maria Nazaré Augusto da 

Costa ingressou com a presente ação contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, alegando que em 03\09\2016 foi vítima de acidente de 

trânsito que ocasionou a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende o recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório – 

DPVAT, na importância equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos 

termos do art. 3º, “b”, da Lei nº 6.194/74, acrescida de juros e correção 

monetária a partir do evento danoso. Designada audiência, a tentativa de 

conciliação restou infrutífera (Termo de Id. 10805518 ), sendo 

apresentada contestação pela ré (Id. 9434365 ), em que alega, 

preliminarmente, a falta de interesse de agir, o princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral e a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, com a exclusão da ré e a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Alega, ainda, preliminar de 

litispendência, sustentando que a presente ação é repetição da ação 

anteriormente proposta, registrada sob o nº 1000075-35.2017.811.0040, 

em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, 

onde se encontra em tramitação. Quanto ao mérito, sustenta não haver 

provas da invalidez permanente noticiada, não apresentando laudo 

pericial. Alega, ainda, o valor indenizatório eventualmente devido da 

legalidade da utilização da tabela da Susep para o pagamento da 

cobertura. A autora impugnou a contestação (Id. 11269297 ), ratificando 

os termos da inicial. A seguir, os autos vieram à conclusão. É o relatório. 

Decido. O autor ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré 

ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, em razão 

de ter sofrido acidente automobilístico na data de 03\09/2016, que resultou 

em invalidez permanente. 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 permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, 

não sendo o caso de litisconsórcio necessário, rejeito a preliminar 

invocada. A ré alegou, ainda, preliminar de litispendência da presente 

demanda com o processo distribuído na data de 10\01\2017 perante a 11ª 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, registrado sob o nº 

1000075-35.3017.2016.811.0040, com identidade de partes, causa de 

pedir e pedido. Em consulta ao andamento de referido processo no PJE, 

constata-se que referido processo foi distribuído na data de 10\01\2017, 

onde se encontra em tramitação. Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR 

DE LITISPENDÊNCIA aduzida em contestação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.00,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-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: 1013955-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIUSA DE ALMEIDA SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mariusa de Almeida Santos 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

04\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 04\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. 6800513 ), bem como laudo pericial (Id. 10864814 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 04\02\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 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 
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data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (03\02\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012305-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JORDAN RAFAEL SILVA SANTOS LOPES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jordan Rafael Silva Santos Lopes em face 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil reais e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 29\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 DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29\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. 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. 6160448 ), bem como laudo pericial (Id. 10805684 ). 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\04\2016 o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta reais), invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de leve a 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante no valor de R$ 1.087,50 (hum mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), totalizando o valor 

remanescente em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (29\04\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031490-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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
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R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GEORGE 

DEREK DIAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por George Derek 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 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. 10225546 ), bem como laudo pericial (Id. 11496132 ). 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 do tornozelo 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). 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008519-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDILSON 

DOS SANTOS NISTROM Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Edilson dos Santos Nistrom em face de 

Porto Seguro Companhia Cia De Seguros, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 26\09\2015, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 26\09\2015. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - Da 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 
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durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. III – Da falta de interesse de agir Em 

sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de 

não esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. IV– Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência (Id. 5573498 ), bem como laudo pericial (Id. 11944781 ). 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 punho direito 

de média repercussão avaliada em 12,5% (doze vírgula 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 Cia De 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data 

do sinistro (26\09\2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034870-55.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RUBISNEIA RODRIGUES MATTOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rubisneia Rodrigues de 

Mattos da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 05\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 05\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. 

10725847 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - 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, 
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por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10725847 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11900987 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 05\07\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$ 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 (05\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: 1033760-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON FELIPE MANGABEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033760-21.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JONAILSON FELIPE MANGABEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jonailson Felipe Mangabeira 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\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 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. 10554496 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10554496 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11852959 ). Certo o direito a indenização, passo a 
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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 polegar direito de média repercussão avaliada em 50% 

(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 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036541-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE DE JEUS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1036541-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SILENE 

DE JEUS FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Silene de Jesus 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 06\10\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\10\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. 10955831 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

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. 10955831 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11899788 ). 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 
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sinistro ocorreu em 06\10\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 (06\10\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: 1031433-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031433-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LINALDO 

LEVI LOPES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Linaldo Levi Lopes de Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 26\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 26\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. 10221695 ), bem como laudo pericial (Id. 11891659 ). 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\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 tornozelo direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 

(dois mil e trezentos 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 trezentos 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\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: 1008499-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008499-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RONILSON FERREIRA DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ronilson Ferreira da Costa em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09\09\2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo 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 09\09\2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5572068 ), bem como laudo pericial (Id. 11844396 ). 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\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 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 (09\09\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034832-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034832-43.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAURICIO DE 

SOUSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Mauricio de Sousa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 10\12\2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 10\12\2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 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 
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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. 1071957 ), bem como laudo pericial (Id. 11874302). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 10\12\2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de 

intensa repercussão avaliada em 25% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), totalizando o montante no valor de R$ 11.981,25 

(onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 11.981,25 (onze mil e novecentos e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10\12\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029261-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS NUNES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029261-91.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DOMINGOS 

DOS SANTOS NUNES FILHO Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Domingos dos Santos Nunes 

Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

11\06\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 11\06\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 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 – 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 9963871 ), bem 

como laudo pericial (Id. 11855961). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 11\06\2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 
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previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do 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 

(11\06\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037156-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUNIOR 

CESAR DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Junior César 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$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 16\10\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\10\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 11066916 ), bem como laudo pericial (Id. 11893062). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16\10\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$ 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 (16\10\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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HENRIQUE MIRANDA ROSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Paulo Henrique Miranda Rosa em face de Porto 

Seguro Companhia Cia De Seguros, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do reembolso no valor de R$ 5.219,35 (cinco mil 

e duzentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), a título de 

despesas médico-hospitalares, ambos corrigidos monetariamente e 

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 

12\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 DAMS, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12\09\2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. II.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. 5016753 ), bem como 

laudo pericial (Id. 12062350 ). 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 inferior direito de média 

repercussão avaliada em 35% (trinta e cinco 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. II.2 – Das 

despesas médicas - DAMS A parte reclamante reclama ao pagamento 

somente do reembolso das despesas médico-hospitalares no importe R$ 

5.219,35 (cinco mil e duzentos e dezenove reais e trinta e cinco 

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. Contudo, verificando 

as notas fiscais comprovadas nos autos, nota-se que o valor devido é 

superior ao limite permitido para o reembolso de despesas médicas. Por 

esse motivo, o valor a ser recebido pelo autor será o teto máximo de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), e não o valor integral pedido na 

exordial, no montante de R$ 5.219,35 (cinco mil e duzentos e dezenove 

reais e trinta e cinco centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) mais o reembolso médico no 

valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), totalizando o montante 

no valor de R$ 7.427,00 (sete mil e quatrocentos e vinte e sete reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC/IBGE 

a partir da data do sinistro (12\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. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027832-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GEZABEL BARROS 

GIOVANNI DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gezabel Barros Giovanni da Costa em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 17\10\2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 17\10\2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA A presente exceção 

sustenta-se na alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e 

parágrafo único do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do 

domicílio do autor ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro 

do domicílio do réu, utilizando a regra ordinária da competência territorial. 

Vê-se, portanto, que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo 

contrário, a regra geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme 

lição de Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 

2007, São Paulo:Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro 

comum tem por fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse 

lugar o réu poderá mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de 

deslocar-se, se for o caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). E continua, na 

página 213, ao discorrer sobre as regras de competência especiais: “... as 

ações previstas nos dispositivos legais poderão ser também propostas, a 

critério do autor, no domicílio do réu, o qual não poderá alegar prejuízo 

porque ficou beneficiado pela escolha do autor.” Vê-se, portanto, que falta 

interesse à excipiente em invocar a incompetência, diante do fato de ser 

beneficiada pela renúncia do foro privilegiado pelo autor da demanda. 

Posto isso, REJEITO a alegação de incompetência. II- 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 79 de 446



seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. III – Da 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. 9747105 ), bem como laudo pericial (Id. 11473654 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17\10\2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de 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 (17\10\2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034145-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BONIFACIO FILHO (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: 1034145-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VALDEMIR BONIFACIO FILHO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Valdemir Bonifácio Filho 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 reais e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30\07\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando 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\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. 10611916 ), bem como laudo pericial (Id. 118542409). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30\07\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 
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disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (30\07\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1026088-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIETE LEMES DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026088-59.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 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.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. 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 analise 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: “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”. AI, 

73526/2013, 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). (destaquei). 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). No presente caso, o (a) autor(a) é 

Servidora publica estadual, recebendo mensalmente o valor bruto superior 

a R$5.000,00 (cinco mil reais), renda esta incompatível com aqueles que 

fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, o(a) autor(a) não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

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 o(a) autor(a) 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-MT, 9 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031687-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. V. J. L. (REQUERENTE)

ALEXANDRE FERNANDES MACHADO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

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° 1031687-76.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para impugnar, querendo, a contestação. Cuiabá, 10 de abril de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028486-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO VELHO SHOPPING S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO OAB - RO635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para comprovar o pagamento de diligência para cumprimento de mandado 

pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão de ID 9857762 e 11302363, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntando os originais nos autos. Esclareço 

que, caso o pagamento ainda não tenha sido efetuado, o recolhimento 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026402-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12139714, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037152-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12633251, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021143-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA OLIVEIRA REIS LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS CARLETTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12633493, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028187-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12635064, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023951-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA BUZETTI OAB - MT13590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12636558, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034891-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12637527, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003093-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASSADORE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GLEDESON DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12638868, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022809-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GIONGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

correspondência devolvida ID 12640524, no prazo de quinze (15) dias. 

Cuiabá, 10 de abril de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO 

BORGES GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000410-08.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ciente da 

decisão do TJMT (Id 12608052). Anote-se. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cuiabá, 10 de abril de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1031217-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (AUTOR)

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA SOARES CARVALHO OAB - MT12895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (RÉU)

WASHINGTON DANILTON DEL PINTOR VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT0011520A (ADVOGADO)

LICINIO CARPINELLI STEFANI OAB - MT12806/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031217-45.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004154-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE GONCALVES DIAS (AUTOR)

ELINEIA DE ANDRADE (AUTOR)

CARLOS MENDES DA SILVA (AUTOR)

MARIA APARECIDA BARBOSA (AUTOR)

LOURDES JOSAFA SAMPAIO (AUTOR)

SUELI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

JORGE MASSANOLI TOGUTI (AUTOR)

CRISTINA FRANCISCHINI (AUTOR)

GILBERTO BARBOSA (AUTOR)

SIRLEI BARBOSA (AUTOR)

ANA NOCHI (AUTOR)

CECILIA GOMES MARTINS (AUTOR)

MARIA SEVERINA DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO 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° 1004154-11.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 10/07/2018 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. Citem-se e intimem-se as(os) rés(us) 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, 10 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704030 Nr: 38698-23.2010.811.0041

 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: LEODEMOS LUIZ RUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, BIANCA CRISTINA 

FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13.831/MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 Processo nº 38698-23.2010.811.0041

Código 704030

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Leodemos Luiz Ruani 

em face Lucien Fábio Fiel Pavoni. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, citado 

na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se os devedores não efetuar tempestivamente o pagamento 
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voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 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.: 1158701 Nr: 35385-44.2016.811.0041

 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: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASEGUR CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

ME, J. MALUCELLI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO NICOLAU DE 

CASTRO - OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO 

RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 84.676

 Processo nº. 35385-44.2016.811.0041

Código 1158701

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 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.: 181791 Nr: 28838-08.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE PAULA GOMES, SANDRA 

YURIKO SAGA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT

 Processo n° 387/2004

Código 181791

DESPACHO

 Tendo em vista que o termo de acordo de p. 209 é uma fotocópia, 

intimem-se as partes para, em 10 (dez) dias, apresentar o documento 

original.

Em seguida, concluso para homologação.

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.: 334836 Nr: 5428-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO 

LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127, SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Processo nº 5428-76.2008.811.0041

Código 334836

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 2.372/2.373 e suspendo a tramitação do feito por 6 

(seis) meses.

Decorrido o prazo de suspensão, as partes deverão requerer o que de 

direito, independente de nova intimação.

Cumpra-se

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950985 Nr: 354-94.2015.811.0041

 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: SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CASSIANO ISAAC DOLCI

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

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 354-94.2015.811.0041

Código: 950985

Vistos e etc.

Indefiro a citação do réu por edital, eis que o autor não esgotou os meios 

para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do 

NCPC.

Intime-se o autor para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811522 Nr: 18011-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FERREIRA ARAMBURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 18011-20.2013.811.0041

Código 811522

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Edson de Oliveira 

Silva em face de Wagner Ferreira Aramburu. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 
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obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 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.: 1076346 Nr: 58153-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO DALSSASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, WANTUR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLI SARTORI NASCIMENTO - 

OAB:OAB-21.006/O

 Processo nº 31983-23.2014.811.0041

Código 902898

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Lourdes Gomes em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 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.: 1159143 Nr: 35581-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Processo nº. 35581-14.2016.811.0041

Código 1159143

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 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.: 1157707 Nr: 34944-63.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Processo nº. 34944-63.2016.811.0041

Código 1157707

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 85 de 446



não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905458 Nr: 33878-19.2014.811.0041

 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: ANISIO JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JARBAS CORREA MACHADO, 

LÁZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/O, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - 

OAB:9098, ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - OAB:11678

 Processo nº. 33878-19.2014.811.0041

Código 905458

Despacho

Intimem-se os executados para que se manifeste sobre a petição de p. 

290/292, que informa o descumprimento do acordo entabulado entre as 

partes.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902898 Nr: 31983-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 31983-23.2014.811.0041

Código 902898

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Lourdes Gomes em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1085732 Nr: 4147-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PEREIRA LEQUE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 4147-07.2016.811.0041

Código 1085732

Despacho

Intime-se a ré para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização 

da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no 

julgamento antecipado do feito.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955754 Nr: 2915-91.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO RUGGIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SERRA - 

OAB:235.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 967006 Nr: 7815-20.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA BEATRIZ FALCAO

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

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que junto à petição de fl. 15, não veio anexa a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Desta forma, impulsiono os autos, encaminhando intimação à parte autora 

para junte aos autos o documento mencionado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1238148 Nr: 17574-37.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 
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intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070815 Nr: 55747-04.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS LTDA INCURSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVESTCURSOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO MAX RIBAS 

RODRIGUES ALVES - OAB:22571/GO, JORGE PAULO CARNEIRO 

PASSOS - OAB:26384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893862 Nr: 25810-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIL LIBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Marcelo Bevervanço 

Júnior - OAB:42.227/PR, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o apelado/requerido para 

contrarrazoar o recurso de apelação o qual foi protocolado 

tempestivamente, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 932666 Nr: 50745-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS TAVARES AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para retirar a certidão 

de crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 56785 Nr: 1781-83.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MONSERATE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para retirar a certidão 

de crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 743082 Nr: 40027-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAN, AAN, CAN, APARECIDA ALVES VIEIRA 

NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que decorreu o prazo da intimação do devedor do despacho de 

fls. 100, sem o pagamento voluntário e sem manifestação, sendo assim 

procedo a intimação do autor para depositar diligência para expedição do 

mandado de intimação, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467846 Nr: 34524-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA., FELIPE DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Oficie-se ao SPC, SERASA e SCPC para que promova 

a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 dias. 

Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua retirada, 

em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802241 Nr: 8704-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que em razão de que até a presente data não consta a certidão 

de publicação procedo o envio novamente do resumo da sentença:, 

REJEITO os embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá, 28 

de fevereiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016503-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE SOUSA SILVA (RÉU)

PAULO FERNANDES DA CUNHA (RÉU)

ESPÓLIO DE FÁTIMA CLEUDETE DE SOUSA (RÉU)

OSVALCY DIVINO BORGES (RÉU)

FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1016503-80.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 
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169.406,64; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA DAS DORES MOREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

HENRIQUE SOUSA SILVA, OSVALCY DIVINO BORGES, PAULO 

FERNANDES DA CUNHA, FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI, 

ESPÓLIO DE FÁTIMA CLEUDETE DE SOUSA Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) AUTOR: MARIA DAS DORES MOREIRA DE OLIVEIRA RÉU: 

HENRIQUE SOUSA SILVA, OSVALCY DIVINO BORGES, PAULO 

FERNANDES DA CUNHA, FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI, 

ESPÓLIO DE FÁTIMA CLEUDETE DE SOUSA Data de Distribuição da Ação: 

25/05/2017 14:37:38. FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU HENRIQUE SOUSA 

SILVA, bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de ação de usucapião extraordinária com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por Maria das Dores Moreira de Oliveira 

contra Espólio de Fátima Cleudete de Sousa e do único herdeiro Henrique 

Sousa Silva, todos qualificados. A autora relata exercer a posse mansa e 

pacífica do imóvel residencial localizado à Rua G-7, Lote 15, Quadra 01, 

Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, Distrito de Coxipó da Ponte, em 

Cuiabá – MT, há 10 (dez) anos. Referido imóvel possui 181,52 m2 de área 

construída e está matriculado sob n. R4/39.500, fls. 02, Livro 02, no CRI do 

5º Ofício desta Capital. Afirma que esse imóvel era de propriedade de sua 

ex-sogra Sra. Fátima Claudete de Sousa, falecida em 15/09/2005. O único 

herdeiro deixado pela Fátima é Henrique Sousa Silva, com quem teve uma 

filha: Lohaine Liz Moreira Silva. Aduz que logo após o falecimento da Sra. 

Fátima, o pai de sua filha permitiu que a mesma se mudasse para o imóvel, 

haja vista que ele não tinha intenção de morar na residência. 

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016503-80.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA DAS DORES MOREIRA DE 

OLIVEIRA RÉU: HENRIQUE SOUSA SILVA, OSVALCY DIVINO BORGES, 

PAULO FERNANDES DA CUNHA, FERNANDO HENRIQUE MORALES 

PERRONI, ESPÓLIO DE FÁTIMA CLEUDETE DE SOUSA Trata-se de ação de 

usucapião extraordinária com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Maria das Dores Moreira de Oliveira contra Espólio de Fátima 

Cleudete de Sousa e do único herdeiro Henrique Sousa Silva, todos 

qualificados. A autora relata exercer a posse mansa e pacífica do imóvel 

residencial localizado à Rua G-7, Lote 15, Quadra 01, Bairro Jardim Nossa 

Senhora Aparecida, Distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá – MT, há 10 

(dez) anos. Referido imóvel possui 181,52 m2 de área construída e está 

matriculado sob n. R4/39.500, fls. 02, Livro 02, no CRI do 5º Ofício desta 

Capital. Afirma que esse imóvel era de propriedade de sua ex-sogra Sra. 

Fátima Claudete de Sousa, falecida em 15/09/2005. O único herdeiro 

deixado pela Fátima é Henrique Sousa Silva, com quem teve uma filha: 

Lohaine Liz Moreira Silva. Aduz que logo após o falecimento da Sra. 

Fátima, o pai de sua filha permitiu que a mesma se mudasse para o imóvel, 

haja vista que ele não tinha intenção de morar na residência. Informa que 

Henrique sempre teve envolvimento com entorpecentes, estando 

condenado a 15 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, tendo cumprido pouco mais de 05 anos. 

Atualmente, Henrique encontra-se foragido e com Mandado de Prisão em 

aberto. Sustenta que desde setembro de 2006 reside no imóvel com 

animus domini, tendo, inclusive promovido a reforma do imóvel. Postula a 

concessão da tutela provisória de urgência para averbar a existência da 

presente ação à margem da matrícula do imóvel, a fim de evitar que o 

mesmo fique exposto a estelionatários, uma vez que inexiste quaisquer 

ônus gravado. É o relatório. Decido. De acordo com a nova sistemática 

processual, a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende 

do preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. 313. Negritei.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível 

o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o 

resultado do processo ou a efetivação do direito da autora. Ou seja, nesta 

análise de cognição sumária, não foi verificado perigo de dano que 

justifique a concessão da tutela de urgência requerida, até porque a 

autora afirma estar em pleno exercício da posse, de forma mansa e 

pacífica. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 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. Cite-se e intime-se a parte ré (este por edital) e os 

confinantes para oferecimento de defesa, em 15 dias. 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 as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Nacional para, querendo, manifestarem nos autos. Ciência ao Ministério 

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

do art. 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 25 de maio de 2016. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: ANA 

P A U L A  D A  V E I G A  C A R L O T A  M I R A N D A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 7355146 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, 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER, digitei. CUIABÁ, 10 de abril de 2018 

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1034531-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA GUEDES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA OAB - AC3637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034531-96.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 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.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. 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 analise caso a caso. Nesse sentido 
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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: “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”. AI, 

73526/2013, 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). (destaquei). 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). No presente caso, a autora é 

nutricionista e demonstra, nos extratos de sua conta corrente encartado 

sob o ID 11141997, expressiva movimentação financeira, incompatível com 

a daqueles que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Ademais, o(a) 

autor(a) não colacionou nenhum documento que comprove que o valor por 

ela percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. 

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 o(a) autor(a) 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-MT, 9 de abril de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008722-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008722-70.2018.8.11.0041 Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA 

RIBEIRO Parte Ré: RÉU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Hellenon Vinicius de Siqueira Ribeiro ajuizou ação declaratória de 

ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c 

pedido de repetição de indébito c/c tutela antecipada em desfavor de MRV 

Engenharia e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda., todos qualificados nos autos. O autor informa ter 

adquirido das rés o apartamento 408, Bloco I, Condomínio Chapada 

Diamantina, situado na Rua Comendador Henrique, n. 1030, em Cuiabá – 

MT. Embora o prazo previsto para a entrega do empreendimento tenha 

sido 30/11/2015, somente tomou posse do imóvel em junho de 2017, o que 

lhe causou prejuízos materiais com o pagamento da taxa de juros de obra 

até janeiro de 2016 e aluguel até junho de 2017. Além disso, relata ter 

constatado defeitos na estrutura do apartamento, como fissuras nas 

paredes da cozinha, teto fofo por em decorrência de infiltrações, que 

também ocorrem nos quartos, sala e banheiro. Há, ainda, azulejos e 

portais soltos. Sustenta ter aberto chamado junto às rés para solução dos 

problemas, chegando a ser agendado por duas vezes a visita de um 

engenheiro, que nunca compareceu. Narra os problemas com vazamento 

de gás nas tubulações dos blocos do empreendimento, os quais já 

ocasionaram várias interrupções no fornecimento, chegando a ficar até 

quatro dias sem gás encanado por falha e colocação de material inferior 

ao recomendado para esse tipo de serviço. Diante dos fatos, o autor 

pretende concessão da tutela em sede liminar para o fim de determinar 

que as rés realizem vistoria em seu apartamento, com os consequentes 

reparos em relação às infiltrações, fissuras e azulejos fofos e portal solto, 

sob pena de aplicação multa diária por descumprimento da ordem judicial. 

É o breve relatório. Decido. O art. 294 do Código de Processo Civil dispõe 

que a tutela provisória poderá ser fundamentada na urgência ou na 

evidência. In casu, para a concessão da tutela provisória de urgência 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 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. Nesta análise perfunctória, 

verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, 

eis que de acordo com o que consta dos documentos e fotos anexadas à 

inicial, o autor tomou posse do apartamento (novo) a menos de um ano e o 

imóvel já apresenta defeitos como fissuras, rachaduras, infiltrações, etc. 

O perigo da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio 

vertical as infiltrações e fissuras existentes no apartamento do autor pode 

até mesmo acabar prejudicando outros imóveis, sem falar nos riscos 

inerentes. Sobre o assunto já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, inclusive em recursos contra a ré desta ação: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC - PRELIMINAR 

REJEITADA - CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 798 DO 

CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. O descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 526 

do CPC deve ser arguido e comprovado, pois a mera alegação não é 

capaz de ensejar a inadmissibilidade recursal. Presentes o fumus boni 

iuris e o periculum in mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o 

deferimento de medida liminar determinando o imediato reparo de todos os 

defeitos e falhas apontados em construção de imóvel residencial.” (AI 

119907/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 

27/10/2014) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE 

REPAROS NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INFILTRAÇÕES NO BANHEIRO E 

NO QUARTO DO CASAL -REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. “Presentes o fumus boni iuris e o periculum in 

mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida 
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liminar determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas 

apontados em construção de imóvel residencial.” (AI 119907/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014). Tratando-se de 

apartamento com gravíssimos problemas hidráulicos, que compromete até 

mesmo a saúde dos moradores, o perigo da demora é incontestável, pelo 

que deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela.” (AI 29534/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) 

Estando demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do 

alegado direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

possível o deferimento da liminar. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que as rés realizem vistoria 

no apartamento do autor e promova os consequentes reparos no imóvel, 

em especial aqueles relatados e que dizem respeito às infiltrações, 

fissuras, azulejos fofos e portais soltos, no prazo razoável de 30 dias, 

sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento da ordem. 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. Nos 

termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 24/07/2018 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. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo 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. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005187-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005187-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de 

cobrança indevida e abusiva de valores acima da média de consumo c/c 

revisão do débito e antecipação de tutela proposta por Nair Correa Oliveira 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, qualificadas 

nos autos. A autora relata que é o responsável pela Unidade Consumidora 

6/216788-0, sendo que no mês de dezembro de 2017 recebeu cobrança 

no valor de R$7.969,78 com vencimento para o dia 20 de fevereiro de 

2018. Afirma que entrou em contato com a ré para contestar a fatura, no 

entanto, foi orientada a efetuar o pagamento na forma à vista ou 

parcelada. Alega que discorda da quantia cobrada, uma vez que o 

consumo média de sua residência é de 367 KWH. Alega que 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 energia elétrica 

em sua unidade consumidora. Emenda à inicial (ID. 12186961). É o 

relatório. Decido. Os autos não vieram concluso na pasta de apreciar 

pedidos urgentes, razão pela qual somente agora é analisado. A 

pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$7.969,78, pendente de 

pagamento, segundo a autora, não condiz com a realidade, discordando 

do valor da mesma. Verifica-se dos documentos que acompanham a inicial 

que a autora está em dias com o pagamento das faturas de energia de 

sua UC, sendo certo que o valor discutido está muito além do 

habitualmente cobrado. Desta forma, a ré não pode fundamentar a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica na referida UC. Insta 

consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é 

considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Registro que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto e, 

presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão da cobrança impugnada pela 

autora (R$7.969,78) bem como que a ré reestabeleça, o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/9237995-7. Intime-se a ré 

para cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de multa 

diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de 

descumprimento. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 10/07/2018 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 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, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo auto composição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do 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. Concedo a assistência 

judiciária gratuita à autora. Intimem-se todos. Cuiabá, 10 de abril de 2018. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012366-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIANE 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:

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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012366-55.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AMANDA MARIANE DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Estando o feito 

na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no 

endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de 

outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 

99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031216-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)
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C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (RÉU)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (RÉU)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031216-60.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARLENE OLIVEIRA DE MORAES Parte Ré: RÉU: C 

A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP, EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA, 

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A, FUNDACAO 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI Vistos etc. Fundação Universidade 

do Vale do Itajaí - Univali interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1003274-45.2018 insurgindo-se contra a decisão de id n. 10485772 que 

deferiu a tutela de urgência na forma reivindicada na inicial. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão concedida, de modo que a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 1ª Câmara Cível de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pelo 

Excelentíssimo Relator. Intime-se a parte Requerente para que manifeste 

acerca das citações que restaram infrutíferas (id n. 12404880, 12404813 

e 12107992). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017899-29.2016.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando a manifestação acerca da existência de ação 

ajuizada pelo Requerente que teria apurado lesão em membro inferior 

direito, conforme se vê na petição de ID 9627382, intime-se a parte 

Requerente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique o necessário e venham os autos conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020894-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE CORREA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida pretende, 

preliminarmente, seja reconhecida a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sob o 

argumento de que a parte Requerente não quitou o prêmio relativo ao 

seguro DPVAT. Todavia, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já entendeu 

que tal fato é irrelevante e não obsta o pagamento do seguro, vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA 

DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – 

IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. O fato de o proprietário da motocicleta ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento. (Ap 9731/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018). Esse entendimento também se encontra sedimentando pela 

Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização”. Logo, afasto a preliminar arguida. 

Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para 

substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de 

contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim 

preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão 

voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo 

previsão legal para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo 

porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer 

seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro 

será pago por um consórcio composto por todas as seguradoras que 

trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do 

convênio instituído para regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há 

falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE 

AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP 

N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 
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veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente representadas, 

nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a 

produção de prova pericial requestada pela ré em contestação, para se 

chegar a bom termo no que concerne a invalidez da autora bem como o 

seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Flávio Ribeiro de 

Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011019-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida pretende seja 

decretada a preclusão da prova pericial, em razão da ausência do Autor 

na audiência preliminar de conciliação, por consequência, seja julgada 

improcedente a presente ação, conforme petição de ID 12059394. 

Todavia, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a ausência 

injustificada na referida solenidade “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça”, a teor do artigo 334, §8º, do Código de Processo 

Civil. Logo, não há que se falar em preclusão da referida prova, até 

porque a análise das provas necessárias para julgamento do processo é 

feita na fase em que o processo se encontra atualmente. Desse modo, 

indefiro o pedido em questão. Quanto ao pedido de modificação do polo 

passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme 

requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de 

Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente 

é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. 

Portanto, não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível 

a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser 

buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6.194/74 diz 

que o mencionado seguro será pago por um consórcio composto por 

todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, 

se a ré faz parte do convênio instituído para regular os sinistros 

referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido 

a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 
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incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço do 

Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, não 

há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, a 

declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos 

telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Por fim, tendo 

em vista a mudança de denominação social da seguradora Requerida, 

conforme informado em contestação, proceda-se a retificação do polo 

junto à autuação devendo constar Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S/A. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011613-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAN CARLOS SAMPAIO (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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A Requerida pretende seja o 

presente feito julgado improcedente, em razão da ausência do Autor na 

audiência preliminar de conciliação, conforme se vê da petição de ID 

10835788. Todavia, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que a 

ausência injustificada na referida solenidade “é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça”, a teor do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. Logo, não há que se falar em preclusão da referida prova, 

até porque a análise das provas necessárias para julgamento do 

processo é feita na fase em que o processo se encontra atualmente. 

Desse modo, indefiro o pedido em questão. Quanto ao pedido de 

modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré pela 

Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, verifico 

que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No 

curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos 

casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o 

intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro 

obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja 

vista que a Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um 

consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado 

no endereço: Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 

99228-5520. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 
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queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019650-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

relativa as despesas médicas através da via administrativa, todavia, é 

pacificado o entendimento que o pagamento parcial em sede administrativa 

não retira o interesse da vítima, no caso, da parte Autora. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM 

DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL 

CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO 

PAGAMENTO PARCIAL – SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA 

TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO 

GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIDA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES DE OLIVEIRA CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO APELANTE ITAÚ SEGUROS 

S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Gastos 

hospitalares com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados 

através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente 

presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo 

causal entre os eventos. A correção monetária deve ocorrer a partir do 

efetivo prejuízo e os juros de mora devem incidir desde a citação, 

conforme estabelece o artigo 405, do Código Civil e a Súmula nº 43, do 

STJ. O valor da indenização do Seguro DPVAT deve ser no máximo de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções 

do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da 

invalidade suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). Quando o autor não obtém êxito 

integral em seu pedido indenizatório deve ser aplicado o disposto no artigo 

21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e 

proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, 

Publicado no DJE 26/07/2013). Desse modo, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no endereço: Rua 

24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de outubro, sala 08, 

Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 99972-1818. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 
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Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Legítimas as 

partes e estando devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou 

o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial 

requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo no que 

concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser encontrado 

no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones (065) 

99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do 

Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em 

R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo 

pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016043-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANNA DE ARRUDA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016043-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 11.179,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Parte Ré: 

EXECUTADO: TIAGO VIANNA DE ARRUDA EIRELI - EPP Vistos etc. Indefiro 

o pedido de expedição de ofício ao TRE, pois o art. 26, §3º, "b", da 

Resolução nº. 20.132/98 do Tribunal Superior Eleitoral, autoriza apenas as 

autoridades judiciárias criminais o acesso as informações deste órgão. 

Por outro lado, defiro a expedição de ofício às concessionárias de energia 

elétrica e água, assim como às empresas de telefonia (Oi, Vivo Celular, 

Claro Celular e Tim Celular), para que informem a existência de algum 

endereço para localização da parte Executada. Das informações, 

manifeste a parte Exequente. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001046-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAVALCANTE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 
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IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. No 

que se refere à alegação de carência de ação, devido a ausência de 

juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico que a 

Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: Avenida das 

Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do Hospital Jardim 

Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 

3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009905-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PEDROSO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009905-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.261,56; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SE-DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA Parte Ré: RÉU: S. R. PEDROSO & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. Recebo o Cumprimento de Sentença (id n. 11865782), anote junto ao 

sistema PJE. Nos termos do artigo 513, §2, II, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação. Transcorrido o 

prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, 

§1º, do Código de Processo Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias para o executado apresentar impugnação nos próprios 

autos (art. 525 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007786-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE A. PITON MOURA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007786-79.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.877,47; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DUPLICATA, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: TECIDOS TITA LTDA Parte Ré: RÉU: C. DE A. PITON 

MOURA - EPP Vistos etc. Recebo o Cumprimento de Sentença (id n. 

11383297), anote junto ao sistema PJE. Nos termos do artigo 513, §2, II, do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte Executada pessoalmente para 

que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação. Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 
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inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. Legítimas as partes e estando devidamente 

representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se 

necessária a produção de prova pericial requestada pela ré em 

contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a invalidez da 

autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. 

Ernani da Silva Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida Bosque da Saúde, n. 888, Edifício Saúde, sala 33, 3º andar, 

Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone para contato (65) 99228-5520. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da 

realização da pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem 

como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão 

pagos ao perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem os quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No 

mesmo prazo, a Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários 

periciais. Intime-se o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar concordância da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora 

para o inicio dos trabalhos periciais. Da designação, intimem-se as partes 

e assistentes técnicos, consignando que a parte Requerente deverá ser 

intimada pessoalmente para comparecimento à perícia médica. Do laudo, 

às partes. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020812-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA NASCIMENTO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020812-81.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SILVIA APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Intime-se a Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença (id n. 

12574602). Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022422-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 

LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 
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IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial 

carece de pressupostos, pois veio acompanhada de Boletim de 

Ocorrência confeccionado mais de dois meses depois do sinistro noticiado 

nos autos, todavia, entendo que tal questão de confunde com o mérito e 

será apreciado no momento oportuno. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Roberto Gomes de Azevedo , podendo ser encontrado no 

endereço: Rua 24 de outubro, n. 827, Bairro Popular, Galera 24 de 

outubro, sala 08, Cuiabá-MT, CEP 78045-470, telefone para contato (65) 

99972-1818. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da pericia (art. 465, caput, do Código de 

Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais em R$1.000,00 (um 

mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do laudo pericial. 

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º 

do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida deverá 

depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito judicial 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da nomeação 

e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais. Da 

designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, consignando 

que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente para 

comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI ALVES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. Quanto ao pedido de modificação do 

polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6.194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVO SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO 

IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA 
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LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. 

Legítimas as partes e estando devidamente representadas, nada havendo 

a sanar, dou o feito por saneado. Faz-se necessária a produção de prova 

pericial requestada pela ré em contestação, para se chegar a bom termo 

no que concerne a invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, 

nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 99641-7100 e 99635-6009. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da realização da pericia (art. 465, 

caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os honorários periciais 

em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao perito na entrega do 

laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 

465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a Requerida 

deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se o perito 

judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância da 

nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024159-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS PEREIRA RICARDO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo às análises necessárias. A respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que o Autor reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

do Requerente é revestida de presunção de veracidade. Assim sendo, 

não há o que se falar em qualquer ausência de pressupostos, posto que, 

a declaração de endereço falso, quando provada, o que não é o caso dos 

autos, acarreta prejuízos e sanções previstas em Lei. Destarte, a parte 

Autora tem a faculdade de escolher o foro para ajuizar ação, podendo 

fazê-lo em seu domicilio, no local do acidente ou local de domicilio da parte 

Requerida, sendo a ultima opção escolhida pela parte Autora, não 

havendo o que se falar em ausência de requisitos para a eleição do foro. 

Logo, rejeito a preliminar em questão. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, nada havendo a sanar, dou o feito por 

saneado. Faz-se necessária a produção de prova pericial requestada pela 

ré em contestação, para se chegar a bom termo no que concerne a 

invalidez da autora bem como o seu grau. Para tanto, nomeio como perito 

judicial o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado no endereço: 

Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º andar, Anexo ao consultório do 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos 

telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 8408-3838. Fixo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia (art. 465, caput, do Código de Processo Civil), bem como fixo os 

honorários periciais em R$1.000,00 (um mil reais), que serão pagos ao 

perito na entrega do laudo pericial. Intimem-se as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado, indiquem assistentes técnicos e apresentem os 

quesitos (artigo 465, §1º do Código de Processo Civil). No mesmo prazo, a 

Requerida deverá depositar a totalidade dos honorários periciais. Intime-se 

o perito judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar concordância 

da nomeação e, caso positivo, fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais. Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos, 

consignando que a parte Requerente deverá ser intimada pessoalmente 

para comparecimento à perícia médica. Do laudo, às partes. Por fim, tendo 

em vista a mudança de denominação social da seguradora Requerida, 

conforme informado em contestação, proceda-se a retificação do polo 

junto ao sistema PJE devendo constar como Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro Dpvat S/A. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009184-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009184-27.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 275.604,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, LIMINAR, Tutela e Curatela]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: TUPER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS 

S.A. Parte Ré: RÉU: ZOLDER REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 12629347, com seus documentos. 

Observa-se que a inicial não indicou o endereço eletrônico das partes e 

nem a opção da Requerente pela realização ou não de audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, conforme 

estabelece o artigo 319, incisos II e VII, do referido Código. Em assim 

sendo, determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sanando as irregularidades acima apontadas, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos exatos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique o 

necessário e venham os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 52358 Nr: 18140-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO MARTELO - ME, MARCIO 

APARECIDO MARTELO, DORIVAL CAMILO MARTELO, SHIRLEY MARIA 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 

MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução do 

mérito.Condeno o Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 905108 Nr: 33630-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAURA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17.689/0-MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747775 Nr: 45039-31.2011.811.0041

 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: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.205/MT, THIAGO SANTOS SERAFIN - OAB:33.559/DF

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 890176 Nr: 23326-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado na r. sentença, intimo o requerente, por intermédio 

de seu patrono, para que promova o cumprimento de sentença no prazo 

de 05 cinco dias. Em nada requerendo neste prazo, o feito será remetido 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1241820 Nr: 18654-36.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ATAIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça lançada 

no sistema em data de 19/03/2018. Outrossim, informo que, não sendo 

adotado as medidas necessárias no prazo de 30 dias, a carta precatória 

será devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 932512 Nr: 50679-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MARTINS MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:54239

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 124797 Nr: 12699-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANEIS DALAMARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIDA ARRUDA, MOISÉS ARRUDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22002/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:19234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono dos requeridos, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da proposta de acordo do autor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022902-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO ALVES DE SOUZA (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022902-62.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLECIO ALVES DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes desistirem do Recurso em 

qualquer fase processual (CPC, art. 998), que produz efeito desde logo, 

HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação de id n. 11555200, 

conforme pleiteado (id n. 11734765). Por outro lado, determino a remessa 

dos autos digitais ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação 

do recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015632-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015632-84.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA LEMES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sendo facultado às partes 

desistirem do Recurso em qualquer fase processual (artigo 998 do Código 

de Processo Civil), que produz efeito desde logo, HOMOLOGO a 

desistência do recurso de apelação de id n. 11088603, conforme pleiteado 

(id n. 11659253). Certifique o trânsito em julgado da sentença. Intime-se o 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença (id n. 12574525). Após, conclusos. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001555-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDSON LIMA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Edson Lima dos Santos ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão do pagamento do seguro na esfera 

administrativa. Afirma que pagou na via administrativa a importância de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. O Requerente, embora intimado, deixou transcorrer in 

albis o prazo para impugnar. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega também a carência da ação, sob o argumento da falta de 

interesse de agir em razão de já ter havido o pagamento da indenização 

através da via administrativa, todavia, é pacificado o entendimento que o 

pagamento parcial em sede administrativa não retira o interesse da vítima, 

no caso, da parte Autora. Nesse sentido, colaciono o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CARÊNCIA DA AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO 

PARCIAL – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESPESAS MÉDICAS 

– REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA 

DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO REEMBOLSO A PARTIR DO PAGAMENTO PARCIAL – 

SÚMULA Nº 43, DO STJ – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP 

– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – 

SÚMULA 474, DO STJ –INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL 

NA FASE RECURSAL – RECURSO DO APELANTE JOÃO NEDIR MENDES 

DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 

APELANTE ITAÚ SEGUROS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

recebimento pela via administrativa do pagamento parcial dos valores 

devidos a título de indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT não retira o 

interesse de agir da vítima. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. A 

correção monetária deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo e os juros de 

mora devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405, do 

Código Civil e a Súmula nº 43, do STJ. O valor da indenização do Seguro 

DPVAT deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a 

indenização ao percentual da invalidade suportada. “A indenização do 

seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula 474, do STJ). 

Quando o autor não obtém êxito integral em seu pedido indenizatório deve 

ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se 

distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em 

sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 9652/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 26/07/2013). 

Desse modo, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No que se 

refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada 

(id n. 8673761) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no membro inferior direito, quantificada como de leve repercussão (25%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pelo 

Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 26/11/2012, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 
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indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

no membro inferior direito (25% de 70%). No entanto, observo que a 

Requerida comprova o pagamento na esfera administrativa do valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme documento de id n. 8677297, cujo documento não foi alvo de 

impugnação pelo Requerente. Em assim sendo, o valor remanescente do 

seguro obrigatório que é de direito do autor perfaz a importância de R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019601-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rodrigo Silva Coelho ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Itaú Seguros S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, 

que sofreu acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por 

tal motivo, aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro 

obrigatório DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência 

preliminar de conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a 

pericia médica no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir, em razão da necessidade 

de requerimento administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da 

preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 

Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo para constar como ré a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. O Requerente 

apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial. Relatado o necessário. Decido. 

Verificando a desnecessidade da produção de provas além das 

carreadas aos autos, nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto 

ao pedido de modificação do polo passivo da demanda para substituir a ré 

pela Seguradora Líder, conforme requerido em sede de contestação, 

verifico que o artigo 108 do Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 

108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das 

partes nos casos expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal 

para o intento da parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o 

seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, 

haja vista que a Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por 

um consórcio composto por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para 

regular os sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua 

ilegitimidade. Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE 

ALTERAÇÃO NO PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS 

SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 

340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO 

COMPROVADO – DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - 

IRRELEVANTE GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO 

R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE 

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A 

indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, como causa em 

acidente de trânsito, pode ser exigida de qualquer entidade seguradora 

integrante do consórcio das sociedades seguradoras, podendo, assim, o 

requerente escolher qualquer uma das conveniadas II- (omissis) III – 

(omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº 9661/2010 - 

CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). Indefiro a alteração do 

polo passivo da lide, sendo desnecessária a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A Requerida suscitou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob o argumento que o autor não realizou o 

pedido administrativo anterior à propositura da demanda. Pois bem, o artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, indica o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, senão vejamos: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;. Deste modo, 

chega-se à conclusão que sendo inviável efetuar o pedido na via 

administrativa, com consequente recebimento da quantia, se encontra a 

disposição da parte o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido a 

Jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REVELIA DECRETADA - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO CARACTERIZADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 40 (QUARENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO IMPROVIDO. 1. Estando 

a ação proposta em consonância com o direito do autor, e achando-se 

revestida de todas as formalidades legais, não há que se falar em 

impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de formulação 

administrativa não impede a requerente de intentar sua pretensão 

juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo interesse de agir. 3. 

O valor de cobertura do seguro obrigatório de responsabilidade civil de 

veículo automotor (DPVAT) é de quarenta salários mínimos, assim fixado 

consoante critério legal específico, não se confundindo com índice de 

reajuste e, destarte, não havendo incompatibilidade entre a norma especial 

da Lei nº 6.194/74 e aquelas que vedam o uso de salário mínimo como 

parâmetro de correção monetária. (TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 

46427, ano 2005, Rel. Dês. Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o 

Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento que se a defesa 

apresentada pela seguradora contestar o mérito, como ocorreu no 

presente caso, resta configurado o interesse de agir diante da resistência 

à pretensão. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 
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MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - 

PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - 

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. Por fim, a parte Requerente alegou que a contestação foi 

apresentada intempestivamente, contudo, tal argumento não merece 

prosperar, isso porque verifico que audiência de conciliação foi realizada 

em 28/04/2017, inciando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

defesa, encerrando no dia 22/05/2017, nos termos do artigo 335, I, do 

Código de Processo Civil. Dito isso, observo que a parte Requerida 

apresentou tempestivamente contestação no dia 17/05/2017 (ID 7250483), 

assim, indefiro o pedido de decretação da revelia da parte Requerida. No 

que se refere ao mérito, o autor pretende o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A perícia 

médica realizada (id n. 6780430) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no ombro direito, quantificada como de intensa 

repercussão (75%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado, as 

Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro ocorrido em 31/07/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, §1º e incisos 

da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 assim 

dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo que o 

Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de intensa 

repercussão no ombro direito (75% de 25%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Quanto ao pedido do Autor para que seja declarada a 

inconstitucionalidade da medida provisória 451/08, bem como da Lei 

11.945/2009, tal pretensão não merece acolhida, posto que a questão já 

fora objeto da ADIN 4.627/DF, julgada improcedente que restou assim 

ementada: EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA 

DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA 

REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES 

PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃODO 

SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS 

PARAA PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB 

ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O 

TRATAMENTO DA MATÉRIASEGURO DPVATEM SEDE DE MEDIDA 

PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS 

NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA 

CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM 

SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O 

NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO 

SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS 

ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM 

PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA 

NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO 

TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE 

CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.8) O NOVEL REGRAMENTO DO 

SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU 

ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA DO VALORDA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO 

DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) 

IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 

4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 

30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (STF - ADI 4627/DF – Rel. Ministro LUIZ FUX 

- julgada EM 23.10.2014 – Publicada em 03.12.2014). Assim sendo, não há 

o que se falar em inconstitucionalidade da medida provisória nº. 451/08, 

bem como da Lei 11.945/2009, por consequência, indefiro tal pleito. Diante 

do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; 2) Rejeitar o 
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pedido de declaração de inconstitucionalidade das medidas provisórias nº. 

340/06 e 451/08, bem como das Leis 11482/2007 e 11945/2009; 3) 

Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por 

cento) entre eles, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil. A cobrança em face do Requerente ficará 

suspensa, por inteligência do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita). Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029009-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA GUIA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Josevania Guia dos Santos ajuizou a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos já qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Requereu, 

ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica na autora. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão da necessidade de requerimento administrativo prévio. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Ambas as partes menifestaram concordância acerca do laudo pericial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que a autora não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, a Requerente pretende 

o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente 

de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11481792) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho esquerdo, 

quantificada como de intensa repercussão (75%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 
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causal entre o acidente e a lesão sofrida pela Requerente. Comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes 

valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

17/07/2017, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que a Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de intensa repercussão no joelho esquerdo (75% de 25%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001679-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISVAL SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Francisval Silva Santos 

ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, 

aponta ter direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório 

DPVAT. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Devidamente citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, que restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica 

no autor. A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, 

ausência de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a 

alteração do polo passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Intimado para impugnar, o Requerente 

quedou-se inerte. Relatado o necessário. Decido. Verificando a 

desnecessidade da produção de provas além das carreadas aos autos, 

nos termos do que prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação 

do polo passivo da demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, 

conforme requerido em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do 

Código de Processo Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do 

processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos 

expressos em lei. Portanto, não havendo previsão legal para o intento da 

parte ré, impossível a pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório 

DPVAT pode ser buscado contra qualquer seguradora, haja vista que a 

Lei 6194/74 diz que o mencionado seguro será pago por um consórcio 

composto por todas as seguradoras que trabalhem com o respectivo 

seguro. Ou seja, se a ré faz parte do convênio instituído para regular os 

sinistros referentes ao DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. 

Nesse sentido a Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO 

PÓLO PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML 

– FÉ PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

N° 11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 
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formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 8679096) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, quantificada 

como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão sofrida pelo Requerente. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecem os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

14/10/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado, o artigo 3º, 

§1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

Deste modo, entendo que o Requerente deverá receber o seguro 

obrigatório na importância de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão no pé esquerdo (25% de 50%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000973-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA LIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12015727 designo o 

dia 19 de junho de 2018, às 12:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008758-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDERSON DA SILVA SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12568762 designo o 

dia 26 de julho de 2018, às 08:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009018-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES 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:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12611166 designo o 

dia 26 de julho de 2018, às 08:15, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008340-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12514550 designo o 

dia 26 de julho de 2018, às 08:30, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014155-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA JULIANA PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12137271 designo o 

dia 24 de julho de 2018, às 10:30, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006830-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARRUDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12291506 designo o 

dia 25/07/2018, às 08;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006839-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNE LAILE ARAGAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12291567 designo o 

dia 25/07/2018, às 08;45mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006853-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL CONCEICAO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12291624 designo o 

dia 25/07/2018, às 09;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006969-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ VIEIRA MARINHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12312950 designo o 

dia 25/07/2018, às 12;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007004-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12312962 designo o 

dia 25/07/2018, às 08;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006507-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE CAMPOS MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12290883 designo o 
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dia 25/07/2018, às 08;15mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033568-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12274171 designo o 

dia 24/07/2018, às 08;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008264-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUVALDO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pelo requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. No caso, a 

parte requerente deixou ainda, de anexar aos autos o comprovante de 

renda para análise do pedido de gratuidade. Dessa forma, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. bem como, para demonstrar que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e 290 do 

CPC). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008305-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pelo requerente, na via administrativa, inexiste 

razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. No caso, a 

parte requerente deixou ainda, de informar sua qualificação profissional e 

de anexar aos autos o comprovante de renda para análise do pedido de 

gratuidade. Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito 

a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, 

para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

cópia do requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do 

feito. bem como, para informar a qualificação profissional e demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e 290 do 

CPC). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007590-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de 

indenização relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da 

recusa de pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de 

ação no Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para caracterizar a 

presença de interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não havendo demonstração de 

requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Ante ao exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009132-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte autora requerer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido vem instruído com 

os documentos necessário, incluindo o comprovante de renda do 

requerente, assim, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do 

CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009216-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1009216-32.2018.8.11.0041 Vistos, Tratando-se de Ação 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso - MT, determino sua 

redistribuição para uma das Varas Especializadas da Fazenda Públicas da 

Capital - MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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)

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, manifestar-se acerca 

do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009167-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PJe nº1009167-88.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” aviada por 

LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO em face da COMISSÃO ELEITORAL 

ORIGINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, DE PUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE-MS – SICOOB UNIÃO PANTANEIRO CUIABÁ-MT, 

pugnando em sede de tutela de urgência o reconhecimento de aptidão 

para participar do pleito eleitoral datado para 14/04/2018. Assevera o 

Requerente que Conselheiro Fiscal da Requerida pela segunda vez, e se 

candidatou ao terceiro mandato consecutivo, cujo pleito acontecerá no dia 

14/04/2018, mas teve sua candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral 

por, em tese, não preencher os requisitos do art.13, IV do Regulamento 

Eleitoral. Discorre que, em ato continuo o Autor apresentou recuso a 

decisão da Comissão Eleitoral, que foi indeferido com base no Anexo II da 

Resolução nº4.122/2012 do Banco Central, mais precisamente em seu 

artigo 2º, inciso I e V. Explica que a demanda judicial enfrentada pelo 

Requerente e que originou o indeferimento dos pedidos, não está 

associada a nenhuma situação financeira descrita pela Portaria 

nº4.122/2012, por ser demanda possessória, ressaltando que a mesma 

situação foi questionadas em pleitos eleitorais anteriores e após os 

esclarecimentos do Requerente as candidaturas foram deferidas, pelo que 

classificou como abusiva e arbitrária a conduta praticada pela Requerida 

neste momento. Assim, objetivando participar do pleito eleitoral, o Autor 

propôs a presente ação com a finalidade de: “Que seja concedida 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, com fulcro nas 

disposições dos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, a fim de 

que seja determinado que o Requerente Luiz Paulo Lino preenche os 

requisitos da Portaria nº 4122/2012 do Banco Central e está apto a ser 

eleito no dia 14/04/2018.” (sic Id.12619369 pág.10) É o necessário. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, verifico 

que o direito perseguido pelo Autor tem origem no artigo 37 da Lei 

nº5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, vejamos: 

Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados 

sendo-lhe defeso: I - remunerar a quem agencie novos associados; II - 

cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a título de 

compensação das reservas; III - estabelecer restrições de qualquer 

espécie ao livre exercício dos direitos sociais. Tal dispositivo, materializa 

no âmbito das cooperativas, uma das garantias máximas da Carta Magna, 

a igualdade perante a lei, que inaugura o artigo 5º da Constituição Federal. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. Ainda sob o manto constitucional, 

trago a baila o inciso XXXV do citado dispositivo: XXXV - a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A par destas 

considerações, entendo justificável a submissão do ato reclamado pelo 

Autor ao controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário. Pois bem. 

De proêmio, consigno que, a cooperativa (financeira) ser sociedade de 

pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, constituída em 

Assembleia Geral, regida por regulamentos independentes (estatuto 

social), e possui autonomia administrativa e funcional, submetida a 

fiscalização do órgão fiscalizador (no caso o Banco Central). Portanto, o 

fato de em candidaturas pretéritas a inscrição do Autor ter sido deferida, 

mesmo contendo irregularidades documentais sanadas em sede de 

justificativa naqueles momentos, não legitima o Requerente a participar de 

todos os pleitos eleitorais com base em aceitação da comissão eleitoral 

formada em eleições anteriores. Entretanto, esclareço que a autonomia 

funcional e administrativa da cooperativa deve respeitar literalmente as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 110 de 446



diretrizes fundamentais previstas na legislação pátria, as normas gerais 

emitidas pelo Banco Central, sobretudo às regras internas da própria 

instituição, sob pena de incorrer em abuso do direito, hipótese em que se 

autoriza a atuação jurisdicional a fim de cessar ou impedir a ocorrência do 

dano. Por analogia, o abuso do direito, doutrinariamente, é interpretado sob 

duas vertentes: a) ato que viole concretamente a norma existente; e b) 

exigência de conduta não abordada por norma existente. Nestas 

hipóteses, não se exige o dano concreto, bastando o exercício do direito 

que causa lesão ou ameaça de lesão a outrem, para que se autorize a 

atuação jurisdicional no caso. A definição do abuso do direito como 

ilicitude, contudo, se dá em face de duas premissas. Primeiro, a falta de 

uma proibição específica a um dado comportamento, uma vez que o 

mesmo apresenta-se na origem como exercício de direito subjetivo. E 

segundo, pela existência de uma proibição geral, que se em outro 

momento era vinculada ao dever de não lesar, determinando o competente 

dever de indenizar, alcança hoje outras formas de resposta, como a 

invalidade do ato abusivo ou de alguma de suas conseqüências, a 

ineficácia, assim como seu impedimento antes que qualquer dano se 

produza, através do recurso à tutela inibitória, visando fazer cessar a 

ameaça. Nesse caso, note-se que não se exige para aplicação do art. 187 

do CC/2002 a existência de dano, tampouco de relação jurídica já 

estabelecida entre as partes. Basta, pois, o exercício de direito que gere 

prejuízo a outrem, consistente em danos atuais ou potenciais, supressão 

de prerrogativas jurídicas, ou mesmo a imposição de deveres jurídicos de 

manter dadas relações ou efeitos jurídicos, em benefício daquele a quem 

proteja o fim econômico e social, a boa-fé ou os bons costumes naquela 

determinada situação concreta. O ato abusivo, neste sentido, se dá no 

curso de uma relação jurídica, ou ele próprio constitui relação jurídica. 

(MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito [livro eletrônico]: ilicitude objetiva e 

limite ao exercício de prerrogativas jurídicas no âmbito do direito privado. – 

1ª. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013) Com efeito, no 

caso em tela, noticiou o Autor que está sendo impedido de participar do 

pleito eleitoral do conselho fiscal da Cooperativa representada pela 

Requerida, em razão de ter apresentado certidão positiva de feitos cíveis, 

ao passo que no regulamento eleitoral vigente a exigência era que o 

candidato apresentasse a certidão negativa cível, vejamos o teor da 

decisão atacada: Diante disso, em análise a documentação apresentada 

por Vossa Senhoria junto ao recurso para esta Central temos as 

seguintes considerações a fazer: I. A Certidão do Cartório Distribuidor do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso da Comarca de Cuiabá 

apresentou positiva, sendo que de acordo com o inciso VI, do artigo 13, do 

regulamento Eleitoral do Sicoob União Pantaneiro, a certidão deve se 

negativa. II. De acordo com o Regulamento Anexo II à Resolução nº. 4.122, 

de 2 de agosto de 2012 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 2º, 

incisos I e V, trazem que as condições para o exercício dos cargos de 

conselheiro e diretor, além de outras exigidas pela legislação e pela 

regulamentação em vigor são: ter reputação ilibada e não responder por 

protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, 

inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias 

análogas. III. Esclarecemos que a Cooperativa, após a eleição dos 

candidatos se responsabiliza pela veracidade das declarações prestadas 

pelo eleito e declara ter conhecimento dos requisitos legais e 

regulamentares a que o eleito está sujeito para o exercício do cargo, bem 

como das hipóteses de inelegibilidade; e ter feito pesquisas a respeito do 

eleito em sistemas públicos e privados de cadastros e informações e que 

ele cumpre os requisitos legais e regulamentares necessários para o 

exercício do cargo. 4. Pelo acima exposto, sendo que a certidão anexada 

aos documentos por Vossa Senhoria apresentou-se positiva, estando em 

desacordo com o inciso VI, do artigo 13, do Regulamento Eleitoral do 

Sicoob União Pantaneiro, a Diretoria Executiva desta Central, considerando 

também consulta a Assessoria Jurídica e Consultiva, decidiu pelo 

indeferimento do recurso interposto face aos motivos acima expostos. (sic 

Id.12619419 pág.1 e 2) (grifei) É certo que a certidão negativa cível exigida 

pelo artigo 13, inciso VI do Regimento Eleitoral vigente neste pleito 

(Id.12619555 pág.3), não foi literalmente satisfeito pelo Autor em razão da 

apresentação da certidão positiva cível (Id.12619567 pág.6 e 7). Contudo, 

segundo o artigo 14 do Regimento Eleitoral, tal irregularidade é causa de 

declaração de existência ou inexistência de restrições para a candidatura 

ao cargo de conselheiro, e não de indeferimento propriamente dito da 

candidatura. Art. 14º A Comissão Eleitoral Originária é responsável pelo 

exame dos pedidos de registro de chapas e deve realizar, no mínimo, as 

seguintes atividades: I. verificar se a documentação do pedido de registro 

de chapa foi encaminhada no prazo fixado no Edital de Convocação e se 

está de acordo e na forma instruída neste Regulamento; II. avaliar, por 

meio de declaração de inexistência de restrições, assinada pelo 

candidato, se este possui as condições básicas para candidatura ao 

cargo de conselheiro. Além disso, a decisão que indeferiu o recurso 

administrativo do Autor, embasou o vício documental impeditivo de 

participação no pleito eleitoral, no artigo 2º, inciso I e V do Anexo II da 

Resolução nº4.122/2012 do Banco Central do Brasil. Todavia, tal 

dispositivo, impõe requisitos para o exercício do cargo pretendido pelo 

Requerente, não alcançando a inscrição para a candidatura, vejamos: Art. 

2º São condições para o exercício dos cargos referidos no art. 1º, além 

de outras exigidas pela legislação e pela regulamentação em vigor: I - ter 

reputação ilibada;[...] V - não responder, nem qualquer empresa da qual 

seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças 

judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações 

e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; Portanto, as condições 

previstas no Anexo II da Resolução nº4.122/2012 são requisitos 

necessários ao exercício do cargo, merecendo destaque o fato de a 

aferição da presença de cada um ser atribuída ao Banco Central do Brasil, 

conforme dispõe o parágrafo único e artigo 3º do Regimento Eleitoral, não 

havendo justa causa para a Requerida indeferir a participação do Autor no 

pleito eletivo a se realizar em 14/04/2018. Destaco que, no tocante a 

existência de processo judicial, o Banco Central do Brasil fixou como 

parâmetro de aferição de impedimento ao exercício do cargo, o objeto da 

demanda ter relação com o Sistema Financeiro Nacional, o que não se 

evidencia no caso do Autor, já que a demanda em que figura como parte 

tem natureza possessória em tramite (sem transito em julgado). Além 

disso, não se pode perder de vista que, atualmente, é público e notório o 

alto índice de conflitos judicializados, o que resulta em um sitio judiciário 

composto por cidadãos com reputação das mais variadas classificações, 

de modo que a existência de processo judicial em desfavor da pessoa, 

sobretudo cível e em fase de instrução, não deve servir de base isolada 

para afastar a idoneidade ou macular a moral do candidato. Saliento que a 

seleção de candidatos com base no critério de inexistência de demanda 

judicial, sem a análise peculiar de cada caso concreto, sobretudo sem 

fundamentação idônea para a recusa cadastral, viola as garantias 

constitucionais, notadamente quando sequer há sentença condenatória 

transitada em julgado em desfavor do candidato. Desta feita, inexistindo 

justificativa idônea e subsistente para o indeferimento da candidatura do 

Requerente, restou evidenciado nesta fase perfunctória a possível 

existência de abuso de direito da Requerida e a plausibilidade jurídica do 

deferimento da tutela de urgência, para fim de suspender a declaração de 

inaptidão emitida pela Requerida e que resultou no indeferimento da 

candidatura do Autor ao pleito eleitoral do dia 14/04/2018. Por fim, quanto 

ao perigo de dano está evidente, tendo em vista que o pleito eleitoral ao 

qual o Requerente pretende participar ocorrerá em 14/04/2018, de modo 

que, ao final da demanda principal a ser proposta, a justiça certamente se 

tornará ineficaz em caso de reconhecimento meritório do direito do Autor, 

mormente a inviabilidade de se movimentar toda a administração da 

cooperativa a fim de realizar novo pleito eleitoral. Ademais, extrai-se dos 

artigos 47, §2º da Lei nº5.764/1971, recepcionado pelo artigo 1º do Anexo 

II da Resolução nº4.122/2012, demonstram que, em caso de sagrar-se 

eleito, a posse e o exercício do cargo pelo Autor ainda dependerá de 

aprovação da Autarquia federal responsável pela fiscalização da 

cooperativa demandada. Lei nº5.764/1971 Art. 47. A sociedade será 

administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto 

exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com 

mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação 

de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração. § 1º O 

estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração. § 2° A 

posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de 

crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica 

sujeita à prévia homologação dos respectivos órgãos normativos. Anexo II 

da Resolução nº4.122/2012 Art. 1º A posse e o exercício de cargos em 

órgãos estatutários ou contratuais de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são 

privativos de pessoas cuja eleição ou nomeação tenha sido aceita pela 

Autarquia, a quem compete analisar os respectivos processos e tomar as 

decisões que considerar convenientes ao interesse público. § 1º A 

eleição ou a nomeação de membros de órgãos estatutários ou contratuais 

deve ser submetida à aprovação do Banco Central do Brasil, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, devidamente instruída com 
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a documentação definida pela Autarquia. § 2º Ressalvam-se das 

disposições desta Resolução as instituições financeiras públicas federais, 

cujos membros de órgãos estatutários são investidos nos respectivos 

cargos na forma da legislação em vigor, sem prejuízo da obrigatoriedade 

de comunicação dos respectivos atos de eleição ou de nomeação ao 

Banco Central do Brasil no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua 

ocorrência. Assim, considerando que a presente decisão busca 

salvaguardar a participação do Requerente no próximo pleito eleitoral do 

Conselho Fiscal da cooperativa representada pela Requerida, com o 

afastamento dos efeitos da declaração de inaptidão emitida pela Ré, e 

consequentemente o indeferimento da candidatura do Autor, não servindo 

de garantia do êxito da posse do Requerente, inexiste em desfavor da Ré 

qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, o que não pode ser 

afirmado em relação ao Autor. Por oportuno, assinalo que esta decisão 

não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de 

elementos capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto 

totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

e art. 303 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial 

para o fim de SUSPENDER os efeitos da declaração de inaptidão emitida 

pela Requerida e do indeferimento da candidatura do Autor ao pleito 

eleitoral objeto da demanda, consequentemente DETERMINO o REGISTRO 

da candidatura do autor LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO para a 

participação na eleição diretiva a se realizar em 14/04/2018. Intimada a 

Requerida acerca desta decisão, nos termos do §1º do artigo 303 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para aditar petição 

inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser ela indeferida e de o processo ser extinto 

sem resolução de mérito (§2º). Aditada a inicial, nos termos do artigo 303, 

§1º inciso II e III do CPC, CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Em caso de 

aditamento da inicial, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1036261 Nr: 39725-65.2015.811.0041

 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: FÁBIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA TIBERY PROTTIS, JEFFERSON 

HENRIQUE FRANCISCO

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 1036261

VISTOS,

A parte Autora foi intimada para promover o andamento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

determinado.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50.

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. 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.: 930013 Nr: 49304-71.2014.811.0041

 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: VALMIR DA SILVA VIDIGAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente VALMIR DA 

SILVA VIDIGAL para confirmar a tutela antecipada de fls. 51, e 

CONDENAR a parte Requerida regularizar o loteamento Residencial 

Itamarati, viabilizando a obtenção da matrícula e escritura definitiva do 

imóvel urbano do lote 06 da quadra 14-A, junto ao Cartório do 6º Oficio de 

Cuiabá.CONDENO a parte Requerida ao pagamento da multa cominatória 

arbitrada na decisão de fls. 51, equivalente ao número de dias de 

descumprimento da decisão, a ser liquidada na fase de cumprimento de 

sentença, mediante simples cálculo aritmético.Condeno ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de abril de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 711300 Nr: 4344-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8.340-0B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 212/219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 766247 Nr: 18994-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, LÉIA 

MARIA SCARDINI DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALINA MARIANO DA SILVA - 

OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 423/424.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 289814 Nr: 10356-07.2007.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL BARROS MACIEL, ESPOLIO DE PEDRO D 

ABADIA MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA 

NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - OAB:6814 B / 

MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT, RAPHAEL 

FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 289/291.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783574 Nr: 37308-47.2012.811.0041

 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: IDEC EMPREEDIMENTOS HIDRELÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS, CURUÁ ENERGIA 

S/A, BURITI ENERGIA S.A, MAFE ENERGIA E PARTICIPAÇOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, 

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, CLEBER 

JUNIOR STIEGEMERIER - OAB:12198, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls.2.266/2.268, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação das partes 

Embargadas para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925738 Nr: 46971-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELA PATRÍCIA DAUBIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PEREIRA CAIXETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de imissão na posse do imóvel 

descrito na exordial formulado por EMANUELA PATRICIA DAUBIAN em 

desfavor de MAURICIO PEREIRA CAIXETA e CONDENAR a parte Requerida 

ao pagamento de R$ 432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos) por mês de ocupação devido a partir da citação até a efetiva 

desocupação do imóvel (13/04/2016-fl.98), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária a partir do vencimento de cada mês. Condeno 

ainda a parte Requerida ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, ficando, entretanto, suspensa 

a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de abril de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075264 Nr: 57628-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EDUARDO DE ALPINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO N. 1075264

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório, em desfavor de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

Todavia, deferida a prova pericial a fl. 160, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. 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.: 844155 Nr: 48013-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Cód.844155

 VISTOS,

Não obstante, a ementa do acordão de fls.243/248 ter julgado o recurso 

interposto pelo Réu prejudicado, o que representaria o prosseguimento 

regular do feito, face a ausência de manifestação do recorrente quanto ao 

resultado proferido.

 Analisando a fundamentação do voto acolhido, verifico que, em verdade, 

foi parcialmente prejudicado o Agravo de Instrumento 

n°10134444-13.2017.8.11.0000, porquanto houve a anulação parcial da 

decisão objurgada (fls.225/226), apenas em relação ao indeferimento da 

assistência judiciária gratuita.

 Destarte, em respeito às normas fundamentais do processo civil, 

especialmente ao princípio da cooperação a fim de que seja obtida eficácia 

dos provimentos jurisdicionais (artigo 6º do CPC), e visando evitar prejuízo 

ao jurisdicionado em razão de eventual equívoco na elaboração do 

resultado final do julgamento do agravo, principalmente ao Réu/Recorrente, 

reputo prudente interpretar o acordão em sua totalidade e não apenas a 

ementa do decisum isoladamente, para fim de conceder ao Requerido o 

prazo assinalado no voto de fls.245v, para corroborar nos autos a 

alegada condição de hipossuficiência.

Desta feita, INTIME-SE a parte Ré, para no prazo de 10 (dez) dias, 
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querendo, juntar aos autos documentos que demonstrem não possuir 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento (por ex. declaração imposto renda, holerite, etc...), sob pena 

de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC.

Consigno que, a análise do direito do Réu à concessão do benefício 

vindicado será realizada por oportunidade da prolação da sentença.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Réu, voltem-me 

conclusos para sentença.

Cuiabá, 06 de abril de 2018

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 927270 Nr: 47792-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, SSDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWLP, BLSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido levado a efeito pela parte Requerente ADÃO MANOEL BARBOSA 

e SIRLEI SOARES DE PAIVA BARBOSA em face do Requerido ESPÓLIO 

DE WAGNER LUIZ PERES, para ADJUDICAR em seu favor 

COMPULSORIAMENTE o imóvel denominado Lote 12, Quadra 04, com área 

de 375m2, situado no Residencial Alto da Boa Vista na cidade de Mirassol 

D´Oeste, matriculado sob o n. 1804 do Cartório do 1º Ofício de 

Notas.Consigno que a sentença prolatada substitui a declaração de 

vontade do promitente vendedor, e possui força executiva própria 

(executiva lato sensu), o que possibilita o registro para fins de 

transmissão de domínio, conforme a norma do art. 466-A vigente à época 

dos fatos, com redação atual do art. 501 do NCPC.EXPEÇA-SE a carta de 

adjudicação, como título de propriedade, devendo a parte Autora 

comprovar o pagamento de todos os impostos e taxas no momento do seu 

registro no cartório competente, conforme determinado pela Lei de 

Registros Públicos e demais Leis que tratam da matéria.Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se.Cuiabá, 06 de abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108462 Nr: 14078-34.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA EDNA CANELLA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13953

 Código – 1108462

VISTOS,

Nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO por sentença 

o acordo celebrado entre as partes às fls. 99/103, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

 DEFIRO parcialmente o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado na 

cláusula 2º, paragrafo 2° da avença, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme 

disposto no artigo 313,§4º do CPC/2015, tendo em vista que o vencimento 

final ocorrerá somente em abril/2019.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte credora com relação ao 

eventual descumprimento, voltem os autos conclusos para extinção.

Publique-se. Intimem-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.: 819430 Nr: 25702-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE GOMES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 118/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 350769 Nr: 21353-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13431-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 107, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723524 Nr: 19118-70.2011.811.0041

 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: ANTONIO VITORIO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725184 Nr: 20894-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 89. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066189 Nr: 53767-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS RECALDE CAMARGO ARINOS

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

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

11.439
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por 

MATHEUS RECALDE CAMARGO ARINOS em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.CONDENO a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, todavia fica a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do 

CPC).Determino ainda à expedição de Alvará Judicial em favor da parte 

REQUERIDA, a título de reembolso, no caso do valor depositado às fls. 

219/222, uma vez que a realização da perícia médica não atingiu seu 

devido fim.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, observando-se 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921682 Nr: 44396-68.2014.811.0041

 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: JOSE RIBAMAR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JOSE RIBAMAR, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos 

e setenta e cinco 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 a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

21/08/2014 (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 CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953067 Nr: 1532-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE JESUS

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

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

OAB:OAB/MT 15.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, 

pagar ao Requerente, ANTONIO ROSA DE JESUS, a quantia de: A) - R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) 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 (Sumula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja 13/01/2014 

(Súmula 580 STJ); B) – R$ 65,89 (sessenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data do 

desembolso.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de Abril 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898337 Nr: 28592-60.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESSIA DE ABREU 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, KESSIA DE ABREU CARDOSO, a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco 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 a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 10/05/2012 (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 CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944247 Nr: 57009-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEXTIL J. SERRANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF INDÚSTRIA E COMERCIO DE IMÓVEIS, 

EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUIMARÃES AGUIRRE 

ZÜRCHER - OAB:85.022 SP, CLAUDIO PIRES OLIVEIRA DIDIER 

FECAROTTA - OAB:166.279-SP, HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO - 

OAB:107.957 SP, REINALDO FRANCESCHINI FREIRE - OAB:100206/SP, 

Wander de Paula Rocha Júnior - OAB:107974 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 81/82, ou requerer o que entender 

de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, 

DECLARO LIQUIDA a condenação do Executado TÓKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), para fins de cumprimento da sentença de fls. 206/207, 

acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro, qual 

seja: 20/02/2011, e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ).INTIME-SE a parte Executada, na pessoa de seu 

advogado para que pague a quantia devidamente atualizada, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor apurado, nos 

termos do artigo 523,§1º do CPC/2015.Determino ainda à expedição de 

Alvará Judicial em favor da parte REQUERIDA, a título de reembolso, no 

caso do valor depositado para realização da perícia médica não ter 

atingido seu devido fim, conforme as fls. 308/309.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 06 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 379696 Nr: 15497-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA VIEIRA DOS SANTOS

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, 

DECLARO LIQUIDA a condenação do Executado PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, no valor de R$720,00 (setecentos e vinte reais), para 

fins de cumprimento da sentença, acrescido de correção monetária (INPC) 

a partir da data do sinistro, qual seja 22/12/2001 (Súmula 580 STJ), e os 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento do valor da condenação, 

nos termos do artigo 85,§2º do CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a 

parte Executada, na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento 

da quantia devidamente atualizada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) cada, sobre o valor apurado, nos termos do artigo 523,§1º do 

CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. 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.: 1076531 Nr: 58272-56.2015.811.0041

 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: CLEUSMAR TEODORO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente CLEUSMAR TEODORO DA SILVA, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco 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 a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 09/10/2015 (Súmula 580 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, 09 de Abril de 2018.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402825 Nr: 34931-11.2009.811.0041

 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: FRANKIELI DOMINGOS ALVES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, 

DECLARO LIQUIDA a condenação do Executado PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para 

fins de cumprimento da sentença, acrescido de correção monetária (INPC) 

a partir da data do sinistro, qual seja 24/10/2015 (Súmula 580 STJ), e os 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze) por cento do valor da condenação, 

nos termos do artigo 85,§2º do CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a 

parte Executada, na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento 

da quantia devidamente atualizada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de aplicação de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) cada, sobre o valor apurado, nos termos do artigo 523,§1º do 

CPC/2015.Publique-se. Intimem-se. 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.: 1078098 Nr: 278-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Código – 1078098

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 309/365 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na sentença de fl.158v.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341904 Nr: 12128-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIMARKET BRASIL COM. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LAPORTA - 

OAB:182.094 OAB/SP, FERNANDO SACCO NETO - OAB:154.022/SP, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086847 Nr: 4647-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 152/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 287743 Nr: 8861-25.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARAÚJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 340990 Nr: 11123-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROGERIO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY KAROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:15.449-MT, PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 14.645

 Código – 340990

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 132/133 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, 09 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1159066 Nr: 35550-91.2016.811.0041

 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: ENEDINO PAES 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 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 122/127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734087 Nr: 30363-78.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADIVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, 

SOLANGE APARECIDA PATRIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL PLAZA SHOPPING S/A, COUNTRY 

SHOPPING S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A

 Código – 734087.

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

417/421, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(05/05/2018).

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Requerente com relação 

ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076745 Nr: 58437-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEITE DE ARRUDA

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

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

11.439

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

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

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por 

MAURO LEITE DE ARRUDA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.CONDENO a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude 

da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do 

CPC).Determino ainda à expedição de Alvará Judicial em favor da parte 

REQUERIDA, a título de reembolso, no caso do valor depositado às fls. 

139/140, uma vez que a realização da perícia médica não atingiu seu 

devido fim.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, observando-se 

as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Abril de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138459 Nr: 26779-27.2016.811.0041

 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: MANOEL URBANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 De: Gabinete - Sétima Vara Cível

Para: Sétima Vara Cível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 942086 Nr: 55799-34.2014.811.0041

 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: DEVANIR ANDRADE DA CRUZ

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinçao.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149538 Nr: 31511-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE MENDES DE AQUINO

 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 CRISINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 137/142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1064009 Nr: 52710-66.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO DE AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, LUIZ 

ROBERTO DE AMORIM, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (artigo 98 

do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Cuiabá, 09 de Abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073902 Nr: 57089-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERNANDES FIGUEIREDO, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MARIA DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ANTE AO EXPOSTO, prestada a caução pelas partes Requerentes, em 

valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 

1º), nos termos do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 (alterações 

dadas pela Lei nº 12.112/09), DEFIRO A LIMINAR postulada, e, 

concedendo ao locatário ELISANGELA MARIA DA SILVA PIRES, o prazo 

de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, observada à faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991.Após a efetivação da caução, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

INTIMAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA DESOCUPE O IMÓVEL NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. No 

ato da intimação deverá o Oficial de Justiça fazer auto de verificação 

circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel;Deverá constar 

no mandado a faculdade prevista no artigo 59, § 3º da Lei 

8.245/91.Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, 

deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, 

caso contrário proceder-se-á a desocupação compulsória da parte 

Requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do 

real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente 

entregando o bem em mãos da parte Requerente. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário.Com fulcro ao § 1º 

do artigo 4º da Lei 1.060/50, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência dos Autores, e por consequência, concedo-lhes os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.No mesmo ato da intimação, CITE-SE a parte 

Requerida para apresentar a defesa no prazo de l5 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos artigos 285 e 319 do 

Código de Processo Civil.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de Fevereiro 

de 2016.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1073902 Nr: 57089-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FERNANDES FIGUEIREDO, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA MARIA DA SILVA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 e 487, I do NCPC, decreto a 

revelia e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO para rescindir o 

contrato de locação havido entre as partes e para DECRETAR O DESPEJO 

DA REQUERIDA ELISANGELA MARIA DA SILVA PIRES e/ou demais 

ocupantes do imóvel descrito na exordial, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para desocupação voluntária, nos termos do §1º art. 63, da 

Lei nº 8.245/91, sob pena de despejo coercitivo.CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento dos encargos contratuais vencidos (taxa de 

condomínio de maio/2015 a dezembro/2015) no valor de R$ 3.402, 47 (três 

mil quatrocentos e dois reais e quarenta e sete centavos), e os 

eventualmente vencidos no decorrer da demanda (art. 323 do NCPC), 

acrescido dos consectários legais. Condeno ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 62,II da Lei nº 8.245/91Defiro a caução 

de fls. 98/101, para o caso de execução provisória da sentença, a teor do 

que dispõe o artigo 63, §4º, c/c art.64,§1º da Lei supra.Fica desde já 

autorizada a imissão na posse dos Requerentes em caso de desocupação 

voluntaria do imóvel, nos termos do artigo 66 da Lei nº 8245/91.Após o 

trânsito, manifeste-se o autor, quanto à fase de cumprimento de sentença, 

na forma do Art. 523 e seguintes do NCPC. No silêncio, com as cautelas 

de estilo, arquive-se.P.I.C.Cuiabá, 26 de julho de 2016.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062826 Nr: 52268-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT, ISMAILI DE OLIVEIRA DONOSSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1062826

Vistos,

 Intime-se a parte exeqüente para se manifestar no prazo legal de 10 (dez) 

dias, quanto à Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado as 

folhas 174/184, sob pena de concordância tácita.

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945171 Nr: 57472-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENATO CAMPOS 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:

 Código do Processo nº 945171Vistos,A parte requerente formula pedido 

de intimação da parte requerida para cumprimento da sentença.Verifica-se 

que ouve desistência do recurso de Apelação, não havendo modificação 

da sentença proferida nos autos, conforme o teor da decisão monocrática 

de folhas 98. No caso, a parte requerida foi declarada revel (fls. 71/72), 

estando a sentença transitada em julgado (fls. 103). Assim, defiro o 

pedido de execução formulado nos autos, proceda-se no sistema Apolo a 

conversão desta ação fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença.O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do 

CPC), a dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial." Também é precedente do STJ - Recurso 

Especial nº 1.241.749/SP (2009/0121178-0), que na fase de cumprimento 

de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do devedor, que 

apesar de citado pessoalmente no processo de conhecimento, não 

constituiu advogado nos autos quedando-se inerte.Assim, deverá o feito 

prosseguir naturalmente, sem necessidade de intimação da parte 

sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta fase de cumprimento 

de sentença.Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, 

sem a comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa 

de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do 

CPC.Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

do CPC, e atualizar o cálculo da condenação, para posterior 

p r o s s e g u i m e n t o  d a  e x e c u ç ã o . I n t i m e - s e  a  p a r t e 

exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de Março de 2018. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 58775 Nr: 2477-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. BRITO ALBRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - 

OAB:10.676/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078413 Nr: 480-13.2016.811.0041

 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: JANETE BREZOLIN

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732597 Nr: 28791-87.2011.811.0041

 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: SEBASTIÃO CLEIDE DE BASTOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

SOUZA - OAB:17.627/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - OAB:15.606

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103720 Nr: 11994-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136193 Nr: 25683-74.2016.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIVIDUALIZE GESTÃO DE CONSUMO DE 

ÁGUA E GÁS LTDA, CONDOMINIO MORADA DO PARQUE, EMIKA 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO, CUYABA ASSESSORIA JURIDICA E 

COBRANÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ANA PAULA PEREIRA SEBA DO AMARAL - 

OAB:8.722/MT

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC);
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 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1037346-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB - MT19082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1037346-66.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a EMENDA A 

INICIAL Id.11746727 para comprovar fazer jus à assistência judiciária 

gratuita, readequação do procedimento proposto tendo em vista o pedido 

de tutela de evidência formulado e esclarecer qual o serviço que pretende 

que a Requerida apresente em juízo. Cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

ajuizada por ANGLISEY VOLCOV FABRIS em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, objetivando em sede de tutela de evidência que a Requerida 

traga aos autos informações de interesse pessoal da Autora que estão 

sob sua posse. Informa a Autora que é cliente da Requerida através dos 

celulares nº (65) 98111-6366 e (65) 98114-0001, desde setembro de 

2015. Discorre que, em 14/09/2017, sua residência foi alvo de busca e 

apreensão da Polícia Federal, tendo vista processo crime que tramita no 

TRF 1ª Região em que seu esposo é investigado. Afirma que, 

desconhecendo a operação, pouco antes do inicio das buscas a Autora e 

seu esposo se ausentaram da residência com destino a visita em obras 

realizadas no município de Várzea Grande/MT. Ocorre que, a ausência do 

casal teria levantado suspeita de evasão da cidade naqueles autos. 

Assim, objetivando garantir a tese defensiva formulada naqueles autos, a 

Autora propôs a presente ação para que seja concedida “[...] tutela de 

evidencia, nos termos do artigo 311 do CPC, para que seja disponibilizado 

imediatamente os dados telefônicos da Requerente, ou seja, seus próprios 

registros de intensidade do sinal e tempo dos pontos em que o celular 

estava no dia 14 de setembro de 2017 (triangulação), conforme contas 

telefônicas anexadas a presente, no intervalo das 6h às 9h da manhã; 2) 

Se digne em determinar a expedição de ofício dirigido à empresa, 

TELEFÔNICA S.A. (VIVO S.A.), com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1.300, 

CEP 78.045-901, Cuiabá/MT, determinando que em obediência a ordem 

judicial de quebra de “ERB’s” exarada por Vossa Excelência, se dignem 

em informar expressa e diretamente a Vossa Excelência. [...]” É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, esclareço que, atualmente, o 

procedimento especial previsto nos artigos 381 ao 383 do CPC, possui rito 

próprio e finalidade especifica, de modo que não há que se falar em tutela 

de evidência nos moldes do artigo 311 e seguintes do citado Diploma 

Legal. Isto porque, o despacho inicial admite ou não a realização da prova 

com as providências cabíveis, não havendo que se falar em concessão 

de tutela de evidência, de tal sorte que a providência jurisdicional é sempre 

urgente e advém da natureza do procedimento “Da Produção Antecipada 

da Prova”, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos. Em 

outras palavras, o resultado do procedimento não vislumbra sentença de 

mérito, em que se possibilite o deferimento do pedido sob a roupagem do 

instituto da tutela de evidência, por ser esta uma medida provisória (artigo 

294 do CPC) e não definitiva, como é o caso do instituto da produção 

antecipada de prova. O jurista Bruno Vinícios da Rós Bodart identifica a 

tutela de evidência dentro do CPC/15 da seguinte forma: Não é estranha 

ao ordenamento brasileiro a existência de decisões lastreadas em 

cognição não exauriente, que antecipam ao autor o acesso ao bem da 

vida apenas por conta da evidência do seu direito, sem exigir, como 

pressuposto fático, o periculum in mora. [...] (BODART, Bruno Vinícius da 

Rós. Tutela de evidência [livro eletrônico]: teoria da cognição, análise 

econômica do direito processual e considerações sobre o Projeto do Novo 

CPC. – 1. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. “Item 

4.Tutela de evidência”) (grifei) Nesta senda, o entendimento do eminente 

Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, enumera as situações de 

evidência do direito autoral, vejamos: (a) direito demonstrável prima facie 

através de prova documental que o consubstancie líquido e certo; (b) 

direito baseado em fatos incontroversos ou notórios, que independem de 

prova; (c) direito a coibir uma conduta contra legem que, segundo 

alegação do autor, o réu praticou ou vem praticando – v.g., a construção 

que viola as normas do Código Civil sobre postura e distancia mínima entre 

prédios; (d) o direito cuja existência o juiz precisa definir apenas com base 

em questões jurídicas, pois, de regra, o direito objetivo não depende de 

prova; (e) o direito em favor do qual milite uma presunção jure et de iure; 

(f) o direito baseado em prova emprestada, obtida em outro processo, com 

a observância das garantias fundamentais do processo, e que por isso 

não necessita ser novamente produzida; (g) o direito decorrente de 

decadência ou prescrição (sendo, nesse caso, uma evidência que pode 

favorecer o réu); etc. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. vol. 1. Tutela de segurança e tutela da 

evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996. 

pág.317) Portanto, esta claro que a tutela de evidência se amolda aos 

casos em que, antes ou incidentalmente a um processo judicial, pretende o 

interessado o recebimento de tutela jurisdicional provisória a fim de 

resguardar ameaça ou lesão a direito evidente a ser litigado em juízo, não 

sendo exigido a demonstração da urgência na concessão da medida. 

Impõe-se grafar que, a demonstração do perigo/risco de dano é 

prescindível, em razão de ser óbvio a necessidade provisória da medida 

pela própria natureza fática e evidência do direito. Em comparação com a 

tutela de urência, a tutela da evidência igualmente exige a plausibilidade do 

direito invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale 

dizer, o direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente 

reconhecido pelo juiz. (NRY JUNIOR, Nelson e outros. Comentário ao 

Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

pág.871) (grifei) A par destas considerações, identifico que a medida 

provisória aviada pela parte Autora não comporta deferimento à luz do 

procedimento especial satisfativo escolhido (produção antecipada de 

prova), tendo em vista que a conclusão do feito resultará em sentença 

homologatória da regularidade da prova produzida, não havendo que se 

falar em provimento jurisdicional provisório neste rito processual 

escolhido. Por outro lado, diante das alterações advindas com o Código de 

Processo Civil/2015, a produção antecipada de prova poderá ser admitida 

quando evidenciadas as hipóteses do art. 381 do CPC, in verbis: Art. 381. 

A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja 

fundado receio de que venha a tornar - se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Segundo Pontes de 

Miranda, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 

224: “Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntaria, os 

interessados devem ser citados; neste caso, na produção da prova 

devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, §1 °, CPC). A citação 

exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da prova e 

perante aqueles contra quem se presente que a prova seja utilizada”. 

(grifei) Destarte, compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

autorizadores à propositura da ação ao fim que se destina (produção de 

prova de interesse da Requerente), pelo conhecimento prévio dos fatos 

apresentados na exordial. Isto porque, pretende a Requerente acessar 

oficialmente os dados registrais de localização dos terminais telefônicos 

nº(65) 98111-6366 e (65) 98114-0001 providos pela Requerida, no dia 

14/09/2017 no período de 06h as 09h, através da Estação de Radio Base 

(ERB´s), triangulação de antenas. Sobre o assunto a Constituição Federal 

estabeleceu que são invioláveis os dados e as comunicações telefônicas, 

salvo por determinação judicial (artigo 5, inciso XII). Na sequência, à vista 

do caso em comento, a legislação especial confere ao consumidor o 

direito ao acesso irrestrito às informações existentes em cadastros, 

registros de dados e de consumo arquivados sobre ele, artigo 43 do CDC, 
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in verbis: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 

acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e 

dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 

suas respectivas fontes. Por conseguinte, a Lei nº13.116/2015, que 

estabelece a implantação e compartilhamento da infraestrutura dos 

sistemas de telecomunicações, prevê a existência de dados e 

informações técnicas pelas prestadoras de serviços de 

telecomunicações, de acordo com parâmetros estabelecidos em lei 

especifica (regulamentação estadual própria). Art. 26. As prestadoras de 

serviços de telecomunicações deverão disponibilizar informações 

técnicas e georreferenciadas acerca de sua infraestrutura, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos em regulamentação específica. 

Parágrafo único. A regulamentação preverá, entre outros aspectos, o 

procedimento para acesso às informações pelos entes federados 

interessados e as condições em que os dados serão disponibilizados a 

terceiros. Sendo certo que, neste Estado a legislação específica previu 

que (Lei nº10.404/2016): Art. 1º É obrigatória a identificação de todas as 

torres e antenas de telefonia móvel celular e de radiocomunicação, de 

transmissão e recepção de serviço de voz e dados, Estações Rádio Base 

- ERB, de torres e antenas (re) transmissoras de radiodifusão e de sinais 

de televisão instalados no Estado de Mato Grosso, assim como seus 

correlatos. Portanto, há neste Estado a obrigatoriedade a existência de 

terminais e redes de transmissão e dados, devidamente identificadas, com 

armazenamento mínimo de dados e informações dos usuários, nos termos 

da Lei nº9.472/1997 e demais normas pertinentes (administrativas e 

legais). Nesta senda, sendo a Requerida concessionária do serviço 

público de comunicação, subordinada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), sobretudo provedora das linhas telefônicas 

de titularidade da Autora (Id.11099983), é inconteste sua obrigação de 

fornecer ao juízo as informações vindicadas pela Autora. Com efeito, não 

sendo as hipóteses legais de sigilo protegido pela Lei nº9.296/1996, mas 

sim de exercício de direito constitucional, recepcionado e regulamentado 

pela legislação infraconstitucional – acesso à informação pessoal 

registrada em Estações Rádio Base com a finalidade de localização de 

aparelho celular –, recomenda-se o deferimento da produção antecipada 

da prova. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou da 

seguinte forma em relação ao tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.035.701 - MG (2016/0337917-0) RELATOR : MINISTRO REYNALDO 

SOARES DA FONSECA AGRAVANTE : WASHINGTON SOUZA DA CRUZ 

ADVOGADO : ANDRÉ LUIZ REPOLÊS TORRES E OUTRO(S) - MG114019 

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AGRAVADO : OSMAR DE SOUZA SENA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 

ADVOGADO : DERLANE FOLGADO DANTAS E OUTRO(S) - MG057460N 

DECISÃO Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", do 

permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - TRÊS RECURSOS - 

PRELIMINARES - NULIDADE DE DECLARAÇÃO DE PESSOA INVESTIGADA 

- FASE INDICIÁRIA - AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO DE 

PERMANECER EM SILÊNCIO - MERA IRREGULARIDADADE – ADVOGADO 

PRESENTE NO ATO - COAÇÃO PERPETRADA PELA AUTORIDADE 

POLICIAL NO MOMENTO DA INQUIRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS - 

NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - COINCIDÊNCIA DE DATAS 

ENTRE AUDIÊNCIAS NO JUÍZO DEPRECANTE E NO JUÍZO DEPRECADO - 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESENÇA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO NO JUÍZO 

DEPRECADO - INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO 

CONCRETO - DEFENSOR NOMEADO PARA O ATO - NULIDADE DE EXAME 

DE LOCALIZAÇÃO DE APARELHOS CELULARES POR MEIO DE ESTAÇÕES 

DE RÁDIO BASE - DESCABIMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - MATÉRIA 

ALHEIA À LEI 9.296/961 - MÉRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA - 

IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECORRER EM LIBERDADE - 

DESCABIMENTO - INSTRUMENTO RECURSAL INADEQUADO - PEDIDO 

PREJUDICADO .1. Ainda que não tenha sido reduzida a termo a 

advertência direcionada à investigada, sobre a faculdade de permanecer 

em silêncio, tal omissão, per se, não tem o condão de anular as 

declarações por ela prestadas, sobretudo pelo fato de estar 

acompanhada, na ocasião de sua inquirição, por advogada constituída 

para tanto. 2. Inexistindo elementos mínimos nos autos a demonstrar que a 

investigada tenha sido coagida pela autoridade policial em prestar as suas 

declarações, não há que se cogitar em anulação de tal ato. 3. Não há que 

se falar em nulidade de oitiva de testemunha, em audiência designada para 

a mesma data (em juízo deprecado) que aquela realizada no juízo 

deprecante se, além de o réu ter sido pessoalmente intimado, possuir dois 

advogados constituídos, sendo um eles, inclusive, militante na comarca 

deprecada e, ainda assim, ante a ausência deles, houver sido nomeado 

defensor para o referido ato processual. 4. Estando o procedimento de 

localização de aparelhos celulares, mediante Estações de Rádio Base 

(ERB's), judicialmente autorizado, tendo sido, tal exame, submetido ao 

contraditório, não há como acolher a argüição de sua nulidade. 5. Não se 

tratando o referido procedimento de matéria regulamentada pela Lei 

9.296/96, mas, tão apenas, de requerimento de localização das ERB's, 

para fins de se localizar aparelhos celulares em dado momento da 

investigação policial, não há nulidade em sua utilização em período que 

antecedeu a autorização judicial. 6. A decisão de pronúncia, por sua 

natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, 

bastante que é à sua manutenção a demonstração da materialidade e 

indícios de autoria delitiva, não podendo o juiz togado, neste momento 

procedimental, proceder ao exame aprofundado dos elementos de 

convicção carreados aos autos, sob pena de inaceitável invasão de 

competência. 7. Estando o recurso já em fase de julgamento, o pedido 

para recorrer em liberdade se torna prejudicado. (e-STJ fls. 1.263/1.264). 

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do depoimento da investigada 

Nayane Gomes Pereira, por ter sido advertida do seu direito ao silêncio. 

Aduz, também, que não há o menor indício da participação do recorrente 

na prática do delito, sendo imperiosa sua impronúncia. Contrarrazões à 

e-STJ fls. 1.371/1.375. Parecer do Ministério Público Federal pelo 

desprovimento do recurso às e-STJ fls. 1.463/1.464. É o relatório. Decido. 

A irresignação não prospera. Os elementos existentes nos autos 

informam que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao 

recurso em sentido estrito interposto pela defesa e manteve a decisão que 

pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, I e 

IV, c/c 29, ambos do Código Penal. A defesa alega a nulidade do 

depoimento da investigada Nayane Gomes Pereira, por não ter sido 

advertida do seu direito ao silêncio, bem como que não há o menor indício 

da participação do recorrente na prática do delito. No entanto, olvidou-se 

de indicar, nas razões do recurso especial, qual dispositivo de lei federal 

infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, 

impossibilitando a adequada compreensão da controvérsia. Assim, deve 

ser aplicada à espécie o verbete n. 284 da Súmula do STF, bem anotada 

pelo decisório agravado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 

DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E INDEFERIMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. SÚMULA 7/STJ. CONCUSSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. 

EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. SÚMULA 7/STJ. 1. Se 

nas razões do recurso especial, a parte recorrente deixa de indicar qual 

dispositivo legal teria sido supostamente violado, tem incidência, por 

analogia, o disposto na Súmula n. 284 do Excelso Pretório, ante a 

deficiência na fundamentação recursal. [...] 3. Agravo regimental improvido 

(AgRg no REsp 1.228.177/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, Sexta Turma, DJe 22/08/2013). RECURSO FUNDADO NO CPC/73. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR RURAL. RECONHECIMENTO. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI 

FEDERAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 

284/STF. 1. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado 

ou sobre o qual paira interpretação divergente configura deficiência de 

fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 

284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 856.120/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 

11/05/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c 

o art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, conheço do agravo para não 

conhecer do recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 08 de 

março de 2017. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator 

(Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 13/03/2017) Assim, 

considerando que a Requerida é a destinatária responsável pelo registros 

dos dados pessoais vindicados pela Autora, e que o acesso à esses 

registro é direito liquido e certo da Requerente/consumidora, o recebimento 

da ação com o devido processamento é medida que se impõe. Pelas 

ponderações expostas, em razão da incompatibilidade de ritos, INDEFIRO o 

pedido de TUTELA DE EVIDÊNCIA. Doutro norte, presentes os requisitos 

estabelecidos pelos artigos 381 e 382 do CPC, DEFIRO o pedido de 
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produção antecipada de prova, CITE-SE a Interessada qualificada no polo 

passivo dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, exibir ao juízo os 

registros de intensidade de sinal e tempo dos pontos registrados sobre as 

linhas telefônicas nº nº(65) 98111-6366 e (65) 98114-0001 no dia 

14/09/2017 no período de 06h as 09h (tecnologia triangulação), 

cientificando-a de não é admitida apresentação de defesa ou recurso 

nessa modalidade de ação (art. 382, §4º). Apresentados os documentos 

ou não, os presentes autos permanecerão disponíveis na secretaria por 

01 (um) mês para extração de documentos e certidões pelos 

interessados, e, findo o prazo, serão arquivados definitivamente (art. 383 

do CPC). Consigno à parte Autora que a teor do que dispõe o artigo 382, § 

4º, do CPC, nesse procedimento não se admitirá defesa ou recurso, 

cabendo à parte Ré apenas apresentar o documento solicitado e, por tal 

motivo, não há que se falar em ônus de sucumbência. Outrossim, registro 

ainda que não haverá pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência 

do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2º, 

CPC), razão pela qual também não há se falar em inversão do ônus 

probatório. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036026-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT0017195A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1036026-78.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

12381617/12381649 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Expeça-se ALVARÁ 

do valor depositado no ID. 10904768 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 12384446 conforme acordado na 

avença. Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020579-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1020579-84.2016.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11752507 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 11336758/11336768 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 no ID. 11336768 em favor 

da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11752507. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009167-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009167-88.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” aviada por 

LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO em face da COMISSÃO ELEITORAL 

ORIGINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO, DE PUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NO MUNICÍPIO DE 

CAMPO GRANDE-MS – SICOOB UNIÃO PANTANEIRO CUIABÁ-MT, 

pugnando em sede de tutela de urgência o reconhecimento de aptidão 

para participar do pleito eleitoral datado para 14/04/2018. Assevera o 

Requerente que Conselheiro Fiscal da Requerida pela segunda vez, e se 

candidatou ao terceiro mandato consecutivo, cujo pleito acontecerá no dia 

14/04/2018, mas teve sua candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral 

por, em tese, não preencher os requisitos do art.13, IV do Regulamento 

Eleitoral. Discorre que, em ato continuo o Autor apresentou recuso a 

decisão da Comissão Eleitoral, que foi indeferido com base no Anexo II da 

Resolução nº4.122/2012 do Banco Central, mais precisamente em seu 

artigo 2º, inciso I e V. Explica que a demanda judicial enfrentada pelo 

Requerente e que originou o indeferimento dos pedidos, não está 

associada a nenhuma situação financeira descrita pela Portaria 

nº4.122/2012, por ser demanda possessória, ressaltando que a mesma 

situação foi questionadas em pleitos eleitorais anteriores e após os 

esclarecimentos do Requerente as candidaturas foram deferidas, pelo que 

classificou como abusiva e arbitrária a conduta praticada pela Requerida 

neste momento. Assim, objetivando participar do pleito eleitoral, o Autor 

propôs a presente ação com a finalidade de: “Que seja concedida 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, com fulcro nas 

disposições dos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, a fim de 

que seja determinado que o Requerente Luiz Paulo Lino preenche os 

requisitos da Portaria nº 4122/2012 do Banco Central e está apto a ser 

eleito no dia 14/04/2018.” (sic Id.12619369 pág.10) É o necessário. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, verifico 

que o direito perseguido pelo Autor tem origem no artigo 37 da Lei 

nº5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, vejamos: 

Art. 37. A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados 

sendo-lhe defeso: I - remunerar a quem agencie novos associados; II - 

cobrar prêmios ou ágio pela entrada de novos associados ainda a título de 

compensação das reservas; III - estabelecer restrições de qualquer 

espécie ao livre exercício dos direitos sociais. Tal dispositivo, materializa 

no âmbito das cooperativas, uma das garantias máximas da Carta Magna, 

a igualdade perante a lei, que inaugura o artigo 5º da Constituição Federal. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. Ainda sob o manto constitucional, 

trago a baila o inciso XXXV do citado dispositivo: XXXV - a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A par destas 

considerações, entendo justificável a submissão do ato reclamado pelo 

Autor ao controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário. Pois bem. 

De proêmio, consigno que, a cooperativa (financeira) ser sociedade de 

pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, constituída em 

Assembleia Geral, regida por regulamentos independentes (estatuto 

social), e possui autonomia administrativa e funcional, submetida a 

fiscalização do órgão fiscalizador (no caso o Banco Central). Portanto, o 

fato de em candidaturas pretéritas a inscrição do Autor ter sido deferida, 

mesmo contendo irregularidades documentais sanadas em sede de 

justificativa naqueles momentos, não legitima o Requerente a participar de 

todos os pleitos eleitorais com base em aceitação da comissão eleitoral 
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formada em eleições anteriores. Entretanto, esclareço que a autonomia 

funcional e administrativa da cooperativa deve respeitar literalmente as 

diretrizes fundamentais previstas na legislação pátria, as normas gerais 

emitidas pelo Banco Central, sobretudo às regras internas da própria 

instituição, sob pena de incorrer em abuso do direito, hipótese em que se 

autoriza a atuação jurisdicional a fim de cessar ou impedir a ocorrência do 

dano. Por analogia, o abuso do direito, doutrinariamente, é interpretado sob 

duas vertentes: a) ato que viole concretamente a norma existente; e b) 

exigência de conduta não abordada por norma existente. Nestas 

hipóteses, não se exige o dano concreto, bastando o exercício do direito 

que causa lesão ou ameaça de lesão a outrem, para que se autorize a 

atuação jurisdicional no caso. A definição do abuso do direito como 

ilicitude, contudo, se dá em face de duas premissas. Primeiro, a falta de 

uma proibição específica a um dado comportamento, uma vez que o 

mesmo apresenta-se na origem como exercício de direito subjetivo. E 

segundo, pela existência de uma proibição geral, que se em outro 

momento era vinculada ao dever de não lesar, determinando o competente 

dever de indenizar, alcança hoje outras formas de resposta, como a 

invalidade do ato abusivo ou de alguma de suas conseqüências, a 

ineficácia, assim como seu impedimento antes que qualquer dano se 

produza, através do recurso à tutela inibitória, visando fazer cessar a 

ameaça. Nesse caso, note-se que não se exige para aplicação do art. 187 

do CC/2002 a existência de dano, tampouco de relação jurídica já 

estabelecida entre as partes. Basta, pois, o exercício de direito que gere 

prejuízo a outrem, consistente em danos atuais ou potenciais, supressão 

de prerrogativas jurídicas, ou mesmo a imposição de deveres jurídicos de 

manter dadas relações ou efeitos jurídicos, em benefício daquele a quem 

proteja o fim econômico e social, a boa-fé ou os bons costumes naquela 

determinada situação concreta. O ato abusivo, neste sentido, se dá no 

curso de uma relação jurídica, ou ele próprio constitui relação jurídica. 

(MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito [livro eletrônico]: ilicitude objetiva e 

limite ao exercício de prerrogativas jurídicas no âmbito do direito privado. – 

1ª. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013) Com efeito, no 

caso em tela, noticiou o Autor que está sendo impedido de participar do 

pleito eleitoral do conselho fiscal da Cooperativa representada pela 

Requerida, em razão de ter apresentado certidão positiva de feitos cíveis, 

ao passo que no regulamento eleitoral vigente a exigência era que o 

candidato apresentasse a certidão negativa cível, vejamos o teor da 

decisão atacada: Diante disso, em análise a documentação apresentada 

por Vossa Senhoria junto ao recurso para esta Central temos as 

seguintes considerações a fazer: I. A Certidão do Cartório Distribuidor do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso da Comarca de Cuiabá 

apresentou positiva, sendo que de acordo com o inciso VI, do artigo 13, do 

regulamento Eleitoral do Sicoob União Pantaneiro, a certidão deve se 

negativa. II. De acordo com o Regulamento Anexo II à Resolução nº. 4.122, 

de 2 de agosto de 2012 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 2º, 

incisos I e V, trazem que as condições para o exercício dos cargos de 

conselheiro e diretor, além de outras exigidas pela legislação e pela 

regulamentação em vigor são: ter reputação ilibada e não responder por 

protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, 

inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias 

análogas. III. Esclarecemos que a Cooperativa, após a eleição dos 

candidatos se responsabiliza pela veracidade das declarações prestadas 

pelo eleito e declara ter conhecimento dos requisitos legais e 

regulamentares a que o eleito está sujeito para o exercício do cargo, bem 

como das hipóteses de inelegibilidade; e ter feito pesquisas a respeito do 

eleito em sistemas públicos e privados de cadastros e informações e que 

ele cumpre os requisitos legais e regulamentares necessários para o 

exercício do cargo. 4. Pelo acima exposto, sendo que a certidão anexada 

aos documentos por Vossa Senhoria apresentou-se positiva, estando em 

desacordo com o inciso VI, do artigo 13, do Regulamento Eleitoral do 

Sicoob União Pantaneiro, a Diretoria Executiva desta Central, considerando 

também consulta a Assessoria Jurídica e Consultiva, decidiu pelo 

indeferimento do recurso interposto face aos motivos acima expostos. (sic 

Id.12619419 pág.1 e 2) (grifei) É certo que a certidão negativa cível exigida 

pelo artigo 13, inciso VI do Regimento Eleitoral vigente neste pleito 

(Id.12619555 pág.3), não foi literalmente satisfeito pelo Autor em razão da 

apresentação da certidão positiva cível (Id.12619567 pág.6 e 7). Contudo, 

segundo o artigo 14 do Regimento Eleitoral, tal irregularidade é causa de 

declaração de existência ou inexistência de restrições para a candidatura 

ao cargo de conselheiro, e não de indeferimento propriamente dito da 

candidatura. Art. 14º A Comissão Eleitoral Originária é responsável pelo 

exame dos pedidos de registro de chapas e deve realizar, no mínimo, as 

seguintes atividades: I. verificar se a documentação do pedido de registro 

de chapa foi encaminhada no prazo fixado no Edital de Convocação e se 

está de acordo e na forma instruída neste Regulamento; II. avaliar, por 

meio de declaração de inexistência de restrições, assinada pelo 

candidato, se este possui as condições básicas para candidatura ao 

cargo de conselheiro. Além disso, a decisão que indeferiu o recurso 

administrativo do Autor, embasou o vício documental impeditivo de 

participação no pleito eleitoral, no artigo 2º, inciso I e V do Anexo II da 

Resolução nº4.122/2012 do Banco Central do Brasil. Todavia, tal 

dispositivo, impõe requisitos para o exercício do cargo pretendido pelo 

Requerente, não alcançando a inscrição para a candidatura, vejamos: Art. 

2º São condições para o exercício dos cargos referidos no art. 1º, além 

de outras exigidas pela legislação e pela regulamentação em vigor: I - ter 

reputação ilibada;[...] V - não responder, nem qualquer empresa da qual 

seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças 

judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações 

e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; Portanto, as condições 

previstas no Anexo II da Resolução nº4.122/2012 são requisitos 

necessários ao exercício do cargo, merecendo destaque o fato de a 

aferição da presença de cada um ser atribuída ao Banco Central do Brasil, 

conforme dispõe o parágrafo único e artigo 3º do Regimento Eleitoral, não 

havendo justa causa para a Requerida indeferir a participação do Autor no 

pleito eletivo a se realizar em 14/04/2018. Destaco que, no tocante a 

existência de processo judicial, o Banco Central do Brasil fixou como 

parâmetro de aferição de impedimento ao exercício do cargo, o objeto da 

demanda ter relação com o Sistema Financeiro Nacional, o que não se 

evidencia no caso do Autor, já que a demanda em que figura como parte 

tem natureza possessória em tramite (sem transito em julgado). Além 

disso, não se pode perder de vista que, atualmente, é público e notório o 

alto índice de conflitos judicializados, o que resulta em um sitio judiciário 

composto por cidadãos com reputação das mais variadas classificações, 

de modo que a existência de processo judicial em desfavor da pessoa, 

sobretudo cível e em fase de instrução, não deve servir de base isolada 

para afastar a idoneidade ou macular a moral do candidato. Saliento que a 

seleção de candidatos com base no critério de inexistência de demanda 

judicial, sem a análise peculiar de cada caso concreto, sobretudo sem 

fundamentação idônea para a recusa cadastral, viola as garantias 

constitucionais, notadamente quando sequer há sentença condenatória 

transitada em julgado em desfavor do candidato. Desta feita, inexistindo 

justificativa idônea e subsistente para o indeferimento da candidatura do 

Requerente, restou evidenciado nesta fase perfunctória a possível 

existência de abuso de direito da Requerida e a plausibilidade jurídica do 

deferimento da tutela de urgência, para fim de suspender a declaração de 

inaptidão emitida pela Requerida e que resultou no indeferimento da 

candidatura do Autor ao pleito eleitoral do dia 14/04/2018. Por fim, quanto 

ao perigo de dano está evidente, tendo em vista que o pleito eleitoral ao 

qual o Requerente pretende participar ocorrerá em 14/04/2018, de modo 

que, ao final da demanda principal a ser proposta, a justiça certamente se 

tornará ineficaz em caso de reconhecimento meritório do direito do Autor, 

mormente a inviabilidade de se movimentar toda a administração da 

cooperativa a fim de realizar novo pleito eleitoral. Ademais, extrai-se dos 

artigos 47, §2º da Lei nº5.764/1971, recepcionado pelo artigo 1º do Anexo 

II da Resolução nº4.122/2012, demonstram que, em caso de sagrar-se 

eleito, a posse e o exercício do cargo pelo Autor ainda dependerá de 

aprovação da Autarquia federal responsável pela fiscalização da 

cooperativa demandada. Lei nº5.764/1971 Art. 47. A sociedade será 

administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto 

exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com 

mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação 

de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração. § 1º O 

estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração. § 2° A 

posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas de 

crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica 

sujeita à prévia homologação dos respectivos órgãos normativos. Anexo II 

da Resolução nº4.122/2012 Art. 1º A posse e o exercício de cargos em 

órgãos estatutários ou contratuais de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são 

privativos de pessoas cuja eleição ou nomeação tenha sido aceita pela 

Autarquia, a quem compete analisar os respectivos processos e tomar as 

decisões que considerar convenientes ao interesse público. § 1º A 

eleição ou a nomeação de membros de órgãos estatutários ou contratuais 
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deve ser submetida à aprovação do Banco Central do Brasil, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência, devidamente instruída com 

a documentação definida pela Autarquia. § 2º Ressalvam-se das 

disposições desta Resolução as instituições financeiras públicas federais, 

cujos membros de órgãos estatutários são investidos nos respectivos 

cargos na forma da legislação em vigor, sem prejuízo da obrigatoriedade 

de comunicação dos respectivos atos de eleição ou de nomeação ao 

Banco Central do Brasil no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua 

ocorrência. Assim, considerando que a presente decisão busca 

salvaguardar a participação do Requerente no próximo pleito eleitoral do 

Conselho Fiscal da cooperativa representada pela Requerida, com o 

afastamento dos efeitos da declaração de inaptidão emitida pela Ré, e 

consequentemente o indeferimento da candidatura do Autor, não servindo 

de garantia do êxito da posse do Requerente, inexiste em desfavor da Ré 

qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, o que não pode ser 

afirmado em relação ao Autor. Por oportuno, assinalo que esta decisão 

não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de apresentação de 

elementos capazes de reformar a convicção do juízo, sendo portanto 

totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 

e art. 303 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada na exordial 

para o fim de SUSPENDER os efeitos da declaração de inaptidão emitida 

pela Requerida e do indeferimento da candidatura do Autor ao pleito 

eleitoral objeto da demanda, consequentemente DETERMINO o REGISTRO 

da candidatura do autor LUIZ PAULO SILVA DE ALMEIDA LINO para a 

participação na eleição diretiva a se realizar em 14/04/2018. Intimada a 

Requerida acerca desta decisão, nos termos do §1º do artigo 303 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para aditar petição 

inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser ela indeferida e de o processo ser extinto 

sem resolução de mérito (§2º). Aditada a inicial, nos termos do artigo 303, 

§1º inciso II e III do CPC, CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Em caso de 

aditamento da inicial, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009118-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONZAGA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1009118-47.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Considerando a presença 

da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, órgão 

auxiliar institucional de primeiro nível hierárquico da Administração Pública 

Direita Estadual, nos termos do artigo 44 do CPC c/c Resolução nº04/2014: 

CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição 

Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste 

Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária 

e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Resolução 

nº04/2014 Compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública: 

Processar e julgar os os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública. Consigno que, a despeito da competência para 

processar e julgar demandas envolvendo concessionária de serviço 

público seja afeta ao juízo cível de feito geral, a existência da Fazenda 

Estadual no polo passivo atrai a competência do julgamento à uma das 

varas especializadas, impondo-se a redistribuição do feito, atendendo 

ainda ao endereçamento da exordial. DETERMINO a redistribuição dos 

autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da Fazenda Pública), que 

por sinal foi o endereçamento corretamente informado pela parte Autora. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004197-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004250-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BENICIO 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)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004642-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033608-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 124 de 446



Processo Número: 1002262-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLOGIA CUIABA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES DOS SANTOS OAB - MS2611 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nesta data, intimo as partes de que foi designada a data para realização 

do exame pericial, para o dia 04 de maio de 2018 às 14h no local indicado 

pela Perita, qual seja, Praça Major João Bueno, n.114, Bairro: Porto, 

Cuiabá/MT, conforme petição de id. 12638726. Ressalto que as partes 

deverão observar o item II, "a", "b" e "c" da referida petição pela Perita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002262-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLOGIA CUIABA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES DOS SANTOS OAB - MS2611 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nesta data, intimo as partes de que foi designada a data para realização 

do exame pericial, para o dia 04 de maio de 2018 às 14h no local indicado 

pela Perita, qual seja, Praça Major João Bueno, n.114, Bairro: Porto, 

Cuiabá/MT, conforme petição de id. 12638726. Ressalto que as partes 

deverão observar o item II, "a", "b" e "c" da referida petição pela Perita.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004051-04.2018.8.11.0041 AUTOR: SILVIA DE 

AMORIM RONDON BADINI RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, 

com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Silvia de Amorim 

Rondon Badini, em desfavor de Unimed Cuiabá, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Aos 22.02.2018 foi deferida medida liminar no 

sentido de determinar que a parte requerida autorizasse e custeasse a 

cirurgia intrauterina denominada derivação ventrículo-amniótica, bem como 

todas as intervenções necessárias, a ser realizada por profissional 

habilitado e em hospital credenciado a rede conveniada ou, na ausência 

de profissional e hospital credenciado, que arcasse com os custos do 

procedimento a ser realizado no Hospital e Maternidade Santa Joana, na 

cidade de São Paulo/SP, com a equipe do Dr. Antônio Fernandes Moron. A 

parte requerida foi citada aos 23.02.2018, conforme certidão constante no 

Id nº 11917709. A parte autora, aos 21.03.2018, pugnou por uma 

extensão da tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a 

arcar com os custos do parto com a mesma equipe médica que realizou o 

procedimento intrauterino de derivação ventrículo-amniótica (Id nº 

12351565). Instada a se manifestar acerca do pleito e para informar se no 

Hospital e Maternidade Santa Joana há médicos obstetras credenciados, a 

parte requerida informou que no referido nosocômio não há profissional 

credenciado e informou hospitais credenciados (Id nº 12619249). Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Compulsando os autos observo que, por 

ocasião do deferimento da tutela de urgência, foi facultado à parte 

requerida que custeasse o procedimento em hospital e por profissionais 

credenciados para realização do ato. Todavia, apesar de citada, a 

requerida permaneceu inerte, não informando acerca de nosocômio e de 

profissional credenciado para a realização do ato. Nesse ponto, é certo 

que, em que pese não questionar que a requerida não é obrigada a 

custear procedimentos realizados por profissionais não associados e em 

hospitais não credenciados, a requerida, no momento em que foi lhe 

oportunizado, não informou a existência de profissionais e hospital 

credenciado à realização da cirurgia, viabilizando o cumprimento da 

decisão na forma alternativa constante na decisão liminar, no sentido de 

arcar com os custos do procedimento a ser realizado no Hospital e 

Maternidade Santa Joana, na cidade de São Paulo/SP, com a equipe do Dr. 

Antônio Fernandes Moron. E, em razão disso, iniciado o delicado 

tratamento com uma equipe médica, não se revela razoável a sua 

substituição. Com efeito, o relatório médico realizado pelo profissional que 

executou o primeiro procedimento atesta o quadro clínico delicado da parte 

autora e todos os riscos inerentes ao primeiro procedimento realizado, 

informando acerca da necessidade do parto ser realizado pela equipe que 

realizou o procedimento fetal em razão da ocorrência de possíveis 

intercorrências inadiáveis (Id nº 12351606). Deste modo, considerando 

que a medida liminar concedeu todas as medidas necessárias decorrentes 

do primeiro procedimento, e, ainda, considerando o quadro clínico delicado 

atestado no relatório médico, em atenção ao princípio de proteção à vida, o 

custeio dos gastos decorrentes do parto no mesmo hospital e com a 

mesma equipe é medida que se impõe. À propósito colaciono os seguintes 

julgados: “OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde. Autora que ajuizou 

esta ação objetivando a condenação da apelada a custear todo o 

acompanhamento médico promovido pela equipe médica que realizou a 

cirurgia intrauterina de correção mielomeninocele (realizada na 26ª 

semana de gestação), bem como o reembolso da realização do parto por 

essa mesma equipe. Liminar que foi concedida e ação que, contudo, foi 

julgada improcedente. Insurgência da autora. Cabimento. Cirurgia 

intrauterina que foi autorizada em processo anterior, em que as partes 

deste processo litigaram ocupando os mesmos polos desta ação. 

Gravidez de risco. Recomendação médica para que a mesma equipe 

acompanhasse a gravidez e realizasse o parto. Por não ter demonstrado a 

ré no processo anterior (nº 0000394-46.2017.8.26.0540) que tinha 

condições de realizar a delicada cirurgia intrauterina de correção 

mielomeninocele e por não ter demonstrado que o posterior 

acompanhamento e parto poderiam ter sido feitos por profissionais de sua 

rede credenciada, considerando o difícil quadro clínico da autora e de seu 

filho, deve arcar com todas as despesas da demandante a partir da 

correção da mielomeninocele até o parto. RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 

1007663-77.2017.8.26.0554; Ac. 11269594; Santo André; Sétima Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Miguel Brandi; Julg. 15/03/2018; DJESP 

22/03/2018; Pág. 2158) “PLANO DE SAÚDE. Gestação de risco desde o 

diagnóstico de mielomeningocele e que não deixou de ter riscos até o 

nascimento do bebê. Descoberta de má-formação fetal. Delicado quadro 

clínico do nascituro. Prévio custeio de cirurgia intrauterina fora da rede 

credenciada do plano de saúde. Feto com hidrocefalia. Necessidade de 

cobertura do parto pela mesma equipe médica e hospitalar que 

anteriormente atendeu a paciente e o bebê, às expensas do plano de 

saúde. Legítima expectativa de cobertura do parto pela equipe que iniciou 

o tratamento médico. Prestígio da confiança, diante do contexto 

fático-probatório apresentado. Decisão mantida. Recurso improvido. 

(TJSP; APL 1028912-20.2014.8.26.0577; Ac. 9577142; São José dos 

Campos; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 

04/07/2016; DJESP 07/07/2016) Posto isso, defiro o pedido constante no Id 

nº o que faço para determinar que a requerida custeie todas as despesas 

decorrentes do parto a ser realizado no Hospital e Maternidade Santa 

Joana, na cidade de São Paulo/SP, com a equipe do Dr. Antônio Fernades 

Moron. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, em regime de Plantão. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022256-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LIMA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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 24/05/2018 às 

09:00h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013959-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (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 25/05/2018 às 

12:00h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015642-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LINDOLFO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 

09:15h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888002 Nr: 21897-90.2014.811.0041

 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: KSDS, KSDS, KSDS, GENICELLI SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT promovida por Karol 

dos Santos e outros em desfavor de Itaú Seguros S/A - DPVAT, houve 

acordo entre as partes, e em razão disso pedido de Extinção da ação 

formulado por ambas as partes (fl. 74/76).

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem prejuízo das determinações acima, DETERMINO a remessa do 

presente autos para a contadoria judicial de modo a proceder com a 

devida apuração das custas e despesas processuais.

 Após, INTIME-SE a requerida para pagamento das custas finais, no prazo 

de 15 dias, sob pena de ser anotada à margem da distribuição.

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.

DETERMINO a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que proceda a 

abertura de conta poupança em nome dos menores. Após a informação 

do banco sobre o número da conta poupança, voltem-me os autos 

conclusos para transferência dos valores que serão disponíveis após 

atingirem a maioridade, salvo autorização judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167757 Nr: 39151-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON LUCAS DA SILVA ATAIDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - 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$ 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 

(18.09.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156751 Nr: 34606-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL TEIXEIRA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.Nomeio como perito o Dr. 

REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, médico, CRM/MT 5329, 

podendo ser encontrado na Rua General Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 

701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, CEP 78.043-360, 

Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mai l 

reiprestes@hotmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 

do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, 

deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), 

na forma do art. 95, §1º, do CPC.No que tange a parte requerente, uma 

vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos 

autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, 

inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o 

adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os quais serão 

suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o 

caso.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167886 Nr: 39218-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINI MELO ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168248 Nr: 39393-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA CARNAÚBA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (22.06.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143275 Nr: 28796-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISTON FERREIRA DA SILVA, CLARICE FERREIRA 

DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo 

de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC.No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141762 Nr: 28201-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (24.10.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173064 Nr: 41343-11.2016.811.0041

 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: ADILSON SCHUSTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

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

OAB:12.903/MT, 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.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1014099 Nr: 29345-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA

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

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio Requerimento Administrativo 

da Indenização pleiteada.

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora 

demandada.

Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067386 Nr: 54243-60.2015.811.0041

 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: RENATO AFONSO DOS SANTOS

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 
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TEIXEIRA - OAB:22378/O, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(22.03.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171374 Nr: 40725-66.2016.811.0041

 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: LEÔNIDAS BENEDITO DE AMORIM PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4050,00 (quatro mil e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (22.01.2015), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1265616 Nr: 26243-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por 

Antônio Ademar Vidotti e José Arlindo do Carmo em desfavor de 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Legistas de Vestuário e 

Confecções de Cuiabá – Sicoob Cooperloja.

Por meio do despacho de fl. 49 a parte autora foi intimada para recolher as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

recolheu as custas e taxa judiciaria fl. 50.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158957 Nr: 35486-81.2016.811.0041

 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: ALBERT ROGER DA SILVA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171939 Nr: 40966-40.2016.811.0041

 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: ODALICIO RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.06.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900174 Nr: 29963-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLFM, ELGREDIO MARQUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou com a informação “endereço 

insuficiente” (fl. 120).

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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1008571 Nr: 26945-93.2015.811.0041

 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: MSJ, FATIMA APARECIDA DOS REIS

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

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou com a informação “endereço 

insuficiente” (fl. 168).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032935 Nr: 38085-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CANDIDA DA CONCEIÇÃO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou com a informação “não 

procurado” (fl. 111).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934183 Nr: 51515-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAEL CUSTODIO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 

106/108), no prazo de (10) dez dias.

DEFIRO o levantamento dos honorários periciais, mediante a expedição do 

competente alvará, em favor do Sr. Perito, conforme solicitado à fl. 105.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032954 Nr: 38100-93.2015.811.0041

 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: CREMILDA MARTINS DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta foi recebida por pessoa diversa (fl. 

115).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810694 Nr: 17189-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856573 Nr: 58867-26.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO
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 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. 113/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.: 942226 Nr: 55895-49.2014.811.0041

 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: NICARIO HUGO DAL POZZO DE OLIVEIRA

 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

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.Nomeio como perito o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, médico, CRM/MT 1958, 

podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 675, Bairro Centro Sul, 

CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na 

forma do art. 95 do CPC. Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC.No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078250 Nr: 380-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAGDALENA DE OLIVEIRA DA COSTA, 

AUGUSTO BARTOLO DA COSTA, MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTPAM DESTILARIA DE ALCOOL LTDA, 

NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente proposta por Maria Magdalena de Oliveira da Costa e Augusto 

Bartolo da Costa em desfavor de Curtpam Destilaria de Álcool Ltda.

Por meio da decisão de fl. 117 a parte autora foi intimada para recolher as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora não 

recolheu as custas e taxas judiciarias fls. 143.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 904583 Nr: 33254-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA GOMES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALEXSANDRO SAUL MARMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13.649

 Diante do exposto, por não ter a autora promovido os atos e as diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação de tutela deferida por meio da 

decisão de fl. 50.Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 485, § 2º, 

do supracitado Diploma Processual.Sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que não apresentada contestação pela parte 

requerida.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 927352 Nr: 47853-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDIMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou com a informação “não 

procurado” (fl. 173).

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.
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834592 Nr: 39910-74.2013.811.0041

 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: SANDRA REGINA SCHINEIDER

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

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 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, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Vistos em Correição.

No mais, considerando que as intimações de fls. 356 e 361 não foram 

recebidas pessoalmente pela parte autora, assim como considerando o 

desconhecimento do atual de saúde da mesma, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação nos termos do decisum de fl. 358, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça, o qual deverá certificar se a parte autora encontra-se em 

condições cognitivas para receber intimação.

Sem prejuízo do disposto supra, REITERE-SE o ofício de fl. 346, com 

urgência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 726859 Nr: 22694-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3.722, JOSEANE ALONSO 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.617, LUCAS CAVALCANTE DA SLVA - 

OAB:18631/MT, MÁRCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando a quantidade de substabelecimentos acostados ao presente 

feito, CERTIFIQUE-SE se as publicações de fls. 105 e 110 foram efetivadas 

na pessoa de procurador atualmente representante da parte autora.

Em caso negativo, reitere-se a intimação, assim como proceda-se com a 

atualização dos dados junto a capa dos autos e ao Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404979 Nr: 37204-60.2009.811.0041

 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: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE 

FARIAS - PALLETS ESTRÊLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a parte autora constituiu novo procurador nos autos (fl. 

75), CERTIFIQUE-SE se a publicação de fl. 94 foi efetivada na pessoa de 

procurador atualmente representante da parte autora.

Em caso negativo, reitere-se a intimação, assim como proceda-se com a 

atualização dos dados junto a capa dos autos e ao Sistema Apolo.

Em caso afirmativo, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 830252 Nr: 35966-64.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “mudou-se” (fls. 

137).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1086625 Nr: 4568-94.2016.811.0041

 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: FRANCISCO REGINALDO PEREIRA 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:

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que na decisão proferido às fls. 43/44, 

ficou determinado à parte ré para depositar os honorários periciais.

No entanto, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, a 

remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a produção 

do exame ou pelo demandante, quando requerida por ambas as partes ou 

determinada de ofício pelo juiz.

 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.

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 
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na preclusão à produção da prova.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835870 Nr: 40937-92.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.Sem prejuízo, em razão da nítida litigância de 

má-fé, CONDENO o autor ao pagamento de multa que fixo em 02 salários 

mínimos, nos termos do art. 81, §2º, do CPC. Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090332 Nr: 6263-83.2016.811.0041

 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: GISLAINE LIMA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados, verifica-se que a assinatura 

constante na procuração, é divergente da lançada no documento pessoal 

(fl. 33).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735321 Nr: 31669-82.2011.811.0041

 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: LUIZ HENRIQUE SABINO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais, no valor de R$ 

1.300,00, (mil e trezentos reais), demonstra que é excessivo.

Razão pela qual, fixo-os 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1129534 Nr: 22833-47.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO FERREIRA CARMIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (24.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista 

que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391448 Nr: 26729-45.2009.811.0041

 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: P. M. T., MARCO ANTONIO QUEIROZ TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, atender a 

solicitação do Banco do Brasil, conforme fl. 202, para que proceda a 

abertura de conta poupança em nome da menor.

 Após a informação do Banco sobre o número da conta poupança, 

voltem-me os autos conclusos para transferência dos valores que serão 

disponíveis após atingir a maioridade, salvo autorização judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078607 Nr: 613-55.2016.811.0041

 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: CLEBSON SOARES RUBE

 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 o perito para designar nova data para realização de perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
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Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1118800 Nr: 18254-56.2016.811.0041

 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: FRANCIELY FRANCISCO DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre certidão de fls. 27, requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121875 Nr: 19609-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869690 Nr: 9324-20.2014.811.0041

 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: DANIEL AZEVEDO DE QIUEIROZ

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso I, 

do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, se for o caso, pois tem poderes especiais 

para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919663 Nr: 43223-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se o de cujus, na pessoa do advogado, para que no prazo 

improrrogável de 60 (sessenta) dias, regularize a representação 

processual, habilitando os herdeiros, sob pena do processo ser extinto 

sem resolução de mérito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018366 Nr: 31111-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACNDS, VALTENSIL ALVES DA SILVA, WALDIRENE 

LIMA DE ALMEIDA SIQUEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, JOSE VESPASIANO PECHE - OAB:15.170/MT, MAGNO JOSE 

DA SILVA - OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19703/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se o Sr. Perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se 

existe possibilidade da realização da perícia médica indireta, mediante os 

documentos juntados aos autos.

D’outra banda, verifica-se que na decisão proferida às fls. 107/108 ficou 

determinado à parte ré para depositar os honorários periciais.

No entanto, conforme fls. 109/110, não a perícia requerida por esta.

Sendo assim, incide o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, 

segundo o qual a remuneração do perito será adiantada pela parte que 

requereu a produção do exame ou pelo demandante, quando requerida 

por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz.

 No que tange à 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.

Cuiabá, 05 de Abril de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047211 Nr: 45013-91.2015.811.0041

 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: RODRIGO GUEDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 
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estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode prosperar, 

tendo vista que, a requerente entende que o pagamento efetuado na 

esfera administrativa é inferior ao devido, razão pela qual, o autor possui 

interesse de agir. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 388022 Nr: 23675-71.2009.811.0041

 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: ELZA PAULINO SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora através do seu 

procurador, requereu o arquivamento do feito (fl. 341).

No entanto, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145456 Nr: 29839-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RIBEIRO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138823 Nr: 26952-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO LEBLON, LUIZ FERNANDO 

FALCÃO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ CARNAÍBA, MARIA TAVARES 

SANTANA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO a 

Dr(ª). APARECIDA DE CASTRO MARTINS, OAB/MT nº 7453, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321502 Nr: 23293-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA PRADO E COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ARTHUR MULLER COUTINHO, OAB/MT nº 10889, para que devolva 

estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º 

e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 403663 Nr: 35658-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT, RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9059MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEIA LUFT - OAB:OAB/MT 

14.512, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, SELINA NEVES 

FERREIRA DA PAIXÃO - OAB:9663-E

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875301 Nr: 13635-54.2014.811.0041

 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: MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, no endereço constante da inicial, a carta 

retornou pelo motivo “endereço insuficiente” (fls. 133).

Sendo assim, Indefiro o pedido de fl. 134.

 E 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 936599 Nr: 52887-64.2014.811.0041

 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: CLEUSA MARIA CAMPOS

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 82/87), 

no prazo de (10) dez dias.

DEFIRO o levantamento dos honorários periciais, mediante a expedição do 

competente alvará, em favor da Sra. Perita, conforme solicitado à fl. 81.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082925 Nr: 2896-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HQC, VANDA DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE PEREIRA DE LIMA - 

OAB:29761/GO

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo, 

conforme petição acostada à fl. 31.

Considerando que, por ocasião da assinatura da avença, a parte autora 

ainda não havia atingido a maioridade (fl. 23), assim como tendo em vista o 

parecer favorável do representante do Ministério Público (fl. 58), entendo 

que o acordo firmado é expressão legítima das vontades das partes e 

representa composição para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

As custas processuais serão arcadas pela parte autora, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142820 Nr: 28613-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR JOSE DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em Correição,

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, cujo procedimento 

encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 do 

CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx

Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.

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. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do CPC/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111).

 Além disso, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, 

aplica-se, no tocante à produção da prova pericial, as regras descritas no 

art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das 

despesas, não sendo, por essa razão fática, admitida a distribuição 

dinâmica do ônus da prova, eis que ausentes os requisitos do art. 373, 

§1º, do CPC.

 Dito isso, registro que, em relação às questões de fato, a atividade 

probatória deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos de 

fato: a) os danos pessoais foram causados a parte autora por veículos 

automotores de via terrestre ou por sua carga; b) os danos acarretaram 

invalidez permanente, total ou parcial; c) na hipótese de ter acarretado 

invalidez permanente parcial, ela foi completa ou incompleta; d) na 
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hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial completa qual o 

seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de 

ter acarretado invalidez permanente parcial incompleta qual o seu 

enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 6.194/74] e o percentual 

proporcional de redução: perda de repercussão intensa, média 

repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a serem sugeridas 

pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação da presente.

 Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro a produção 

de prova pericial médica.

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.

Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com.

 Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC.

 Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em 

Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do 

art. 95, §1º, do CPC.

No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso.

Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130877 Nr: 23357-44.2016.811.0041

 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: DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.903/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746405 Nr: 43612-96.2011.811.0041

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DA SILVA TELLES

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

OAB:16.632/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos em Correição.

Considerando que a parte autora constituiu novo procurador nos autos (fl. 

112), CERTIFIQUE-SE se a publicação de fl. 128 foi efetivada na pessoa de 

procurador atualmente representante da parte autora.

Em caso negativo, reitere-se a intimação, assim como proceda-se com a 

atualização dos dados junto a capa dos autos e ao Sistema Apolo.

Em caso afirmativo, expeça-se novo mandado de intimação para dar 

cumprimento ao decisum de fl. 128, observando-se, para tanto, a 

atualização do endereço da parte autora (fl. 113).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026785 Nr: 35237-67.2015.811.0041

 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: CLAUDIO FRANCISCO VALENÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, intime-se o perito para designar nova data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167458 Nr: 39000-42.2016.811.0041

 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: VICTOR DALLA COSTA JUNIOR

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA 

- OAB:12.333/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143584 Nr: 28981-74.2016.811.0041

 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: LEONILSON JOSE DE PAULA MINOTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 136 de 446



seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto ainda 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.Por fim, 

não procede a alegação de que a juntada de “comprovante de residência 

em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, 

pois o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer 

meio, sendo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133772 Nr: 24509-30.2016.811.0041

 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: JOAREZ FREIRE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I do CPC, pois restou demonstrado que inexiste saldo a 

receber a título de indenização securitária (DPVAT).CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033660 Nr: 38437-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ DE ARAUJO

 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,Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Pois bem. Considerando que a parte autora não apresentou 

justificativa para sua ausência na audiência de conciliação, APLICO 

MULTA à parte autora, por ato atentatório à dignidade da justiça em valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertido 

em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do 

Código de Processo Civil.CONCEDO o prazo de 15 (quinze) diaspara que a 

parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida 

ativa.Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da multa, 

OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em 

dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil.Anoto, 

por oportuno, que a procuração geral para o foro, mesmo com poderes 

especiais, não supre a exigência do art. 334, §10, do CPC, que exige 

procuração específica para o ato.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-mail 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.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,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162004 Nr: 36767-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LOPES TORRES

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JÚNIOR - OAB:17616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa.Afasto ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez 

que, além de se tratar de matéria de mérito, é

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130827 Nr: 23335-83.2016.811.0041

 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: CLAUDEMOR DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

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

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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 
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(15.11.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130183 Nr: 23071-66.2016.811.0041

 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: LAZARO SOARES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

parte Autora trata-se de Lázaro Soares de Souza.

Assim sendo, Intime-se a parte autora, pelo Diário da Justiça, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, nos 

termos do artigo 76 § 1º inciso I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020805 Nr: 32328-52.2015.811.0041

 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: CLEBIO AMORIM DE MOURA

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

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

OAB:17.676/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito 

em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC).Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078128 Nr: 308-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVISON RICHER SILVA DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.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, fl. 50.Afasto ainda, a preliminar de carência de 

ação por ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de 

matéria de mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das 

lesões durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial 

inexiste hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a 

gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência.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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059293 Nr: 50650-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE DA SILVA SAMPAIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JAQUINTO MATEUS 

- OAB:15383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “não existe o 

número” (fls. 55).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020995 Nr: 32417-75.2015.811.0041

 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: BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, Fernando César Zandonadi - OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “ausente” (fls. 

166).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124118 Nr: 20499-40.2016.811.0041

 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 VIEIRA SANTOS

 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, MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do 

Seguro DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento 

conforme o seu estado.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 carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 903451 Nr: 32441-40.2014.811.0041

 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: INOCENCIA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IANARA CRISTINA CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em que o decisum de fl. 62 e a publicação de edital de intimação, verifico 

que não restou tentada a intimação da parte autora via correspondência, 

razão pela qual determino a expedição de carta de intimação nos termos 

do despacho de fl. 59, a ser remetida para o endereço da parte autora 

constante na petição inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159791 Nr: 35840-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WESLEN CASARIN DA SILVA, EDIVALDO 

CASARIN DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA A P SENA - OAB:OAB 

MT 12067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (17.03.2016), nos termos da Súmula 580 do 

STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do 

pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143336 Nr: 28832-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS, ELISIANE GENESIA 

SOARES SOBRINHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente Cristiane Soares dos 

Santos, não comprovou a qualidade de herdeira do de cujus Athaíde 

Pereira dos Santos.

Assim sendo, intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias regularizar o polo Ativo da presente demanda, juntando documentos 

necessários a comprovar a qualidade de herdeira, bem como no mesmo 

prazo retro citado, intimem-se as requerentes para comprovar a qualidade 

de únicas herdeiras, para prosseguimento do feito, ficando os autos 

suspenso nos termos do artigo 313, I, do CPC, sob pena de não o fazendo 

ser extinto a presente demanda nos termos do art. 76 § 1º inciso I, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083044 Nr: 2979-67.2016.811.0041

 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: DAVI DIMAS TALON VIEIRA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY LYVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18652, 

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

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, não instruiu a inicial 

com documento hábil a comprovar o prévio Requerimento Administrativo 

da Indenização 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105092 Nr: 12567-98.2016.811.0041

 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: LAYRO CESAR ZAQUEMAEL DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, para que no prazo de em 5 (cinco) dias, 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação (fls.169/170).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 961292 Nr: 5360-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbênciais que fixo 10% do 

valor da causa, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo 

Código.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em 

julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC).Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1132612 Nr: 24127-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTOS OLIVEIRA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB: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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (10.03.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a parte autora sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro 

as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 

R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171354 Nr: 40714-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDO, PEDRO PAULINO DE OLIVEIRA

 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

 Vistos em Correição,Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (fls. 72). 

Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do 

IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de 

provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 

1º, da Lei de regência.Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do 

CPC), passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, 
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incisos II a V).E, em relação ao ônus probatório,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155327 Nr: 34054-27.2016.811.0041

 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: MARIA ANTUERPIA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente Cristiane Soares dos 

Santos, não comprovou a qualidade de herdeira do de cujus Athaíde 

Pereira dos Santos.

Assim sendo, intime-se a requerente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias regularizar o polo Ativo da presente demanda, juntando documentos 

necessários a comprovar a qualidade de herdeira, bem como no mesmo 

prazo retro citado, intimem-se as requerentes para comprovar a qualidade 

de únicas herdeiras, para prosseguimento do feito, ficando os autos 

suspenso nos termos do artigo 313, I, do CPC, sob pena de não o fazendo 

ser extinto a presente demanda nos termos do art. 76 § 1º inciso I, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888033 Nr: 21922-06.2014.811.0041

 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: FERNANDO SANCHES PINHEIRO

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse acerca 

do prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “end. 

insuficiente” (fls. 91).

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008991-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008991-12.2018.8.11.0041 AUTOR: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO - PROCON AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação Anulatória 

ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A em face 

de Estado de Mato Grosso. A partir da detida análise dos autos, 

verifica-se que, em que pese a petição inicial tenha sido endereçada ao 

Juízo competente, a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Destarte, considerando que a presente ação foi 

proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, este Juízo é 

incompetente para processar e julgar a lide, cuja competência é do Juízo 

da Fazenda Pública. 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 da 

competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008958-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. B. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008958-22.2018.8.11.0041 AUTOR: ALEXANDRE 

HENRYQUE BARBIERI SIMAO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Alexandre Henryque Barbieri Simão, neste ato representado por sua 

genitora Cristiane Ignez Barbieri Simão, em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos devidamente qualificadas nos 

autos. Aduz a parte autora que é acometida de paralisia cerebral do tipo 

tetraespática, escoliose acentuada e atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor. Esclarece que as patologias causam graves danos 

neurológicos e físicos. Menciona que está em tratamento na modalidade 

home care, com acompanhamento médico, nutricional e fisioterápico. 

Informa que foram prescritos diversos medicamentos, plano terapêutico e 

insumos como fraldas e alimentação enteral. Sustenta que, após indicação 

médica para tratamento na modalidade home care, a requerida está 

exigindo dos familiares da parte autora o custeio dos medicamentos e 

demais insumos, sob alegação de que se trata de tratamento domiciliar. 

Diz, ainda, que a requerida está exigindo dos familiares o custeio da 

alimentação dos técnicos e dos demais membros da equipe que cuida do 

autor. Assevera que, em reclamação feita na ouvidoria da requerida, a 

mesma alegou que todos os procedimentos e condições do tratamento 

home care estão entabulados conforme o termo de adesão ao programa 

de atenção domiciliar. Todavia, aduz que tal instrumento de adesão é 

confeccionado de forma unilateral. Por essa razão, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida autorize/custeie todo tratamento home 

care conforme prescrição médica. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, compulsando os autos, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, elementos seguros acerca da probabilidade do 
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direito da parte autora. Isso porque, o contrato firmado entre as partes, 

constante no Id nº 12586367, não traz informação acerca da cobertura ou 

não da internação na modalidade home care, tampouco expõe quais 

seriam os itens cobertos na referida modalidade de tratamento. Outrossim, 

o supracitado instrumento contratual, prevê na cláusula XI, item 11.1, 

alínea b, que o contrato firmado não dá cobertura à consultas, serviços de 

enfermagem e fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar. 

Ademais, convém consignar que, conforme Parecer Técnico n.º 5/2018 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos casos em que a assistência 

domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência 

deverá obedecer à previsão contratual. In casu, considerando que o 

contrato juntado aos autos não pormenoriza a cobertura de atendimento 

na modalidade home care e, ainda, evidencia a exclusão de cobertura de 

consultas, serviços de enfermagem e fornecimento de medicamento para 

tratamento domiciliar, entendo restar ausente, nesta fase, a probabilidade 

de direito da parte autora.[1] De fato, entendo que, nessa quadra, a 

alegada abusividade não restou demonstrada, razão pela qual se mostra 

inviável o deferimento da medida liminar. Assim sendo, uma vez ausentes, 

ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e com a comprovação dos 

pressupostos necessários. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 26 de Junho de 2018, às 11h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 07. 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. DETERMINO que a parte requerida, no prazo para a 

contestação, junte aos autos todos os instrumentos contratuais firmados 

com o autor, sob pena de, não o fazendo, presumirem-se verdadeiros os 

fatos por este alegados que precisam ser comprovados documentalmente. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Abril 

2018. Bruno D’Ol iveira Marques Juiz de Direi to [1] 

http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_t

ecn i co /_PARECER_05-2018_AS S I S T N C I A % 2 0 D O M I C I L I A R % 2 0 -

%20HOME%20CARE_VERSO%20FINAL_21122017.pdf

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034159-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034159-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

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

Autora: AUTOR: LAUZICE LAURA DE AMORIM NUNES Parte Ré: RÉU: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Verifica-se que a parte autora pugna pelo 

cumprimento da obrigação decorrente de contrato de seguro prestamista 

firmado entre a requerida e o seu genitor falecido, bem como que, em sede 

de antecipação de tutela, a segunda requerida se abstenha de promover a 

busca e apreensão dos veículos debatidos na presente demanda, no 

entanto, deixou de apresentar o referido contrato. Com essas 

considerações, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 dias, 

proceder com a emenda a inicial, apresentando nos autos o contrato 

acima mencionado e a apólice do seguro, sob pena de indeferimento do 

pleito. Após, volvam os autos conclusos para análise e decisão. Intime-se 

Cumpra-se Cuiabá-MT. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008981-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE GARCIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008981-65.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZINETE GARCIA DUARTE Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos a petição inicial, especificando os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, tendo em vista a juntada apenas e 

documentos. O não cumprimento da diligência resultará no indeferimento 

da petição inicial, em observância ao disposto no art. 321, parágrafo 

único, do supracitado Diploma Processual. Cumpra-se. Cuiabá-MT. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021363-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FECRI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO)

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021363-27.2017.8.11.0041 AUTOR: ORDALINA 

TEIXEIRA GONCALVES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, FECRI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036588-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036588-87.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037396-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037396-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017188-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODLAVINE JUNIOR BARRETO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017188-87.2017.8.11.0041 AUTOR: ODLAVINE 

JUNIOR BARRETO SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019015-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGLISSANY BARROZO DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464/O-O (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 11/06/2018 a partir das 08:00 horas às 10:30 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro 

Popular, Sala 08, aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, 

t e l e f o n e  p a r a  c o n t a t o :  6 5 - 9 9 7 2 - 1 8 1 8 ,  e - m a i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo as partes para 

comparecem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT10 de abril de 2018 Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018200-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINE ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 11/06/2018 a partir das 08:00 horas às 13:30 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro 

Popular, Sala 08, aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, 

t e l e f o n e  p a r a  c o n t a t o :  6 5 - 9 9 7 2 - 1 8 1 8 ,  e - m a i l : 

robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo as partes para 

comparecem a perícia designada ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT10 de abril de 2018 Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016092-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016092-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VINICIUS SANTOS SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012068-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ANDRADE (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012068-63.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

FERNANDO DE ANDRADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 10 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 
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CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765882 Nr: 18621-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEREIRA BORGES, BEATRIZ PAULA 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM R. DE SIQUEIRA, Alzira Nobuko 

Nishirama, Genivaldo Moreno de Oliveira Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIDERSON GOMES DOS 

SANTOS - OAB:14797, SUELI SILVEIRA - OAB:OAB/MT 3634, unijuris - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a convocação do Magistrado Titular da Vara para atuação 

em Segundo Grau de Jurisdição, no período de 07/03/2018 a 07/07/2018, 

por meio da Portaria n. 293/2018-PRES, bem como diante da 

impossibilidade da realização por este Juízo em Substituição Legal face 

conflito de pauta e acumulo de trabalho, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 14/08/2018, às 15h00min.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081656 Nr: 2341-34.2016.811.0041

 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: DURVAL MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO BASTOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para providenciar os 

documentos solicitados pelo cartório às fls. 73/74, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882071 Nr: 18073-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7647-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

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

OAB:7.397/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JONES SOUZA VELHO

Data da Carga:05/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS

Data da Carga: 06/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724332 Nr: 19982-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI, FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 744720 Nr: 41791-57.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS, SONIA MENDONÇA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B /MT, 

FABIANE MARTINS MATTOS - OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794/MT

 Processo nº 41791-57.2011.811.0041 (Código 744720)

Vistos etc.

EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS interpôs embargos de declaração em 

face da sentença de fls.202/207-v, ao argumento de que a mesma 

incorreu em omissão por deixar de sobrepesar as provas carreadas aos 

autos e por entender que houve cerceamento do direito de defesa.

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os declaratórios a fim de 

sanar a omissão apontada e anular a sentença embargada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, não existe obscuridade, omissão, contradição interna 

ou erro material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou 

correção (retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara 

motivação, da qual não destoam suas conclusões.

Assim, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração.

Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos 

casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a 
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reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em 

razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de natureza 

particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento proferido 

com base em premissas equivocadas.

 Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada.

 Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original).

Colhe-se de modo pacífico na Jurisprudência este entendimento, conforme 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO VOLTADO 

AO REEXAME DO MÉRITO E AO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. 

EMBARGOS IMPROVIDOS. ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO 

TODA A MATÉRIA DEBATIDA, CONCLUI-SE QUE A CORRETA 

APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI 

QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A 

VIA ADEQUADA PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO 

PARA OBRIGAR O JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. 

(TJDF, Emb. Decl. na APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita 

Brasil, j. 18.03.2004, DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original).

As insurgências indicada deverá ser objeto de recurso para o segundo 

grau de jurisdição, o qual poderá conhecer e reformar a sentença de 

primeiro grau, se for o caso.

O acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o 

princípio do duplo grau de jurisdição e também o princípio da 

inalterabilidade.

Isso porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da 

decisão dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso de 

apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios processuais 

destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas.

 A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei.

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

PROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de 

entendimento e nem a reexame da prova, mas à correção de contradição, 

obscuridade ou omissão, que no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 

132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 

11/03/2010, Data da publicação no DJE 26/04/2010) negritei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. São 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade. Não se prestam os declaratórios a lograr efeito infringente 

para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pela 

embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2007, Data da 

publicação no DJE 28/03/2007) destaquei.

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade.

Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.

Assim sendo, mantenho a sentença como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749190 Nr: 694-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DA SILVA, VALDERY DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS, SONIA 

MENDONÇA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 Vistos etc.

EDILSON RODRIGUES DE CAMPOS interpôs embargos de declaração em 

face da sentença de fls.154/159, ao argumento de que a mesma incorreu 

em omissão por deixar de sobrepesar as provas carreadas aos autos e 

por entender que houve cerceamento do direito de defesa.

Por tais razões, requer seja conhecido e provido os declaratórios a fim de 

sanar a omissão apontada e anular a sentença embargada.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, não existe obscuridade, omissão, contradição interna 

ou erro material capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou 

correção (retificação) do aresto embargado, que contém extensa e clara 

motivação, da qual não destoam suas conclusões.

Assim, a embargante objetiva apenas o reexame da causa com a 

atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de 

embargos de declaração.

Como já explicitado inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos 

casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando a 

reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido, em 

razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
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Insta consignar que os Embargos de Declaração é recurso de natureza 

particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de 

obscuridade, contradição ou omissão e, para sanar julgamento proferido 

com base em premissas equivocadas.

 Ou seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada.

 Assim, não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a 

reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com 

clara exposição das razões de fato e de direito, pois os Declaratórios não 

podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi 

decidido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original).

Colhe-se de modo pacífico na Jurisprudência este entendimento, conforme 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO VOLTADO 

AO REEXAME DO MÉRITO E AO REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. 

EMBARGOS IMPROVIDOS. ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO 

TODA A MATÉRIA DEBATIDA, CONCLUI-SE QUE A CORRETA 

APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI 

QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A 

VIA ADEQUADA PARA A REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO 

PARA OBRIGAR O JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. 

(TJDF, Emb. Decl. na APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita 

Brasil, j. 18.03.2004, DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original).

As insurgências indicada deverá ser objeto de recurso para o segundo 

grau de jurisdição, o qual poderá conhecer e reformar a sentença de 

primeiro grau, se for o caso.

O acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o 

princípio do duplo grau de jurisdição e também o princípio da 

inalterabilidade.

Isso porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da 

decisão dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso de 

apelação/agravo de instrumento, etc., pois são os remédios processuais 

destinado a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas.

 A propósito segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - 

EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos embargos de 

declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo 

embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a matéria já apreciada.” 

(TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

25/11/2011) destaquei.

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

PROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam à revisão de 

entendimento e nem a reexame da prova, mas à correção de contradição, 

obscuridade ou omissão, que no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 

132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 

11/03/2010, Data da publicação no DJE 26/04/2010) negritei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. São 

improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade. Não se prestam os declaratórios a lograr efeito infringente 

para modificar o julgado e adequá-lo ao entendimento esposado pela 

embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2007, Data da 

publicação no DJE 28/03/2007) destaquei.

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade.

Assim, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, obscura ou 

contraditória, não servindo os embargos como meio de rejulgamento da 

demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos e os REJEITO, porque, embora 

rotulados Declaratórios, estes Embargos pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido.

Assim sendo, mantenho a sentença como lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 886339 Nr: 20777-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUGINA MARQUES CARVALHO PINTO

 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:

 Vistos etc.

Considerando a convocação do Magistrado Titular da Vara para atuação 

em Segundo Grau de Jurisdição, no período de 07/03/2018 a 07/07/2018, 

por meio da Portaria n. 293/2018-PRES, bem como diante da 

impossibilidade da realização por este Juízo em Substituição Legal face 

conflito de pauta e acumulo de trabalho, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 14/08/2018, às 16h00min.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732159 Nr: 28321-56.2011.811.0041

 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: GUALBERTO SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORO - OAB:13.968-MT

 Vistos etc.

Considerando a convocação do Magistrado Titular da Vara para atuação 

em Segundo Grau de Jurisdição, no período de 07/03/2018 a 07/07/2018, 

por meio da Portaria n. 293/2018-PRES, bem como diante da 

impossibilidade da realização por este Juízo em Substituição Legal face 

conflito de pauta e acumulo de trabalho, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 15/08/2018, às 15h00min.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737951 Nr: 34481-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MOREIRA DE OLIVEIRA, LIBERTY 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:17761-A MT, JUDSON GOMES DS SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 Vistos etc.

Considerando a convocação do Magistrado Titular da Vara para atuação 

em Segundo Grau de Jurisdição, no período de 07/03/2018 a 07/07/2018, 

por meio da Portaria n. 293/2018-PRES, bem como diante da 

impossibilidade da realização por este Juízo em Substituição Legal face 

conflito de pauta e acumulo de trabalho, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 15/08/2018 as 16h00min.

 No que tange ao pedido de busca de endereço da testemunha Eliane.

 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida 

ELIANE VIERA DOS SANTOS, pessoa física, CPF nº 984.420.741-04 via 

BACENJUD e INFOJUD.

Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Mantenham-se os autos conclusos para efetivas buscas.

 No que tange a testemunha Marcelo Emanuel Pereira, nota-se que foi 

dispensada sua oitiva em audiência anterior, conforme ata de fls. 

362/363-verso.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1272796 Nr: 28571-79.2017.811.0041

 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: CASAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, JEAN LUKA CAPARROZ PICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, MIL OPÇÕES COMÉRCIO VAREGISTA DE ROUPAS 

MASCULINAS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS

Data da Carga:05/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 392663 Nr: 28130-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, 

ARIOSMAR NERIS - OAB:232751, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349534 Nr: 19845-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FIGUEIREDO DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL ESTEVAO DE 

FIGUEIREDO, SANTINHA DE FIGUEIREDO, ANA ESTEVAO DA SILVA, 

ESPOLIO DE MARTINHO DE ESTEVAO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE 

MARIA EDITE ESTEVAO DA SILVA, ESPOLIO DE PAULINO DE FIGUEIREDO, 

ESPOLIO DE JOSE ESTEVAO DE FIGUEIREDO, LUIS MARQUES DE 

FIGUEIREDO, JOSÉ SOLÃO DE ARRUDA E SUA MULHER, MARIA JÚLIA 

NEVES ARRUDA E SEU MARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer em secretaria e retirar ofício 

a ser protocolado na Procuradoria da União, comprovando o protocolo nos 

autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 97579 Nr: 12944-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.G.F. BRASIL SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA, HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ 

- OAB:2857, ANSELMO CURSINO JORGE - OAB:2330-B/MT, LAURA 

FONSECA CORRÊA - OAB:7041/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712695 Nr: 5592-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MARIA MAMPRIM BALBINO, CARLOS 

ALBERTO BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

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

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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão de 

crédito expedida, no balcão da secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348229 Nr: 18537-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSE RUBENS FALBOT - OAB:10.171, VÂNIA REGINA 

MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, LUCIANA 

JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 
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BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT

 Impulsiono o presente feito a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 741660 Nr: 38498-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGÉRIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre acertidão do oficial de justiça no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 729389 Nr: 25388-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais.

Às fl. 163, diante da perda de contato da Defensoria Pública com o seu 

constituinte, determinou-se a intimação pessoal do autor a fim de que 

comparecesse perante a instituição e promover o andamento do feito sob 

pena de extinção.

Correspondência devolvida de fls. 166.

Realizada a tentativa de intimação também via mandado, esta restou 

infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 169, em razão do 

autor não morar mais no endereço.

Concedida novamente vista a Defensoria Pública, por meio do despacho 

de fls. 171, apenas se deu por ciente e nada requereu.

A requerida comparece aos autos pleitando a extinção do feito em rzão da 

falta de impulsionamento pelo autor (fls. 174).

É o relatório.

 Decido.

 Inicialmente, cabe ressaltar que está disposto no parágrafo único do art. 

274 do CPC, que compete ao advogado, ou à parte quando postular em 

causa própria, informar ao escrivão do processo qualquer mudança de 

endereço, sob pena de reputar-se válida as intimações enviadas ao 

endereço constante dos autos, senão vejamos:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço..”

 Da análise dos autos, verifica-se que a intimação foi enviada ao endereço 

informado no feito. Destarte, presume-se válida a intimação enviada à 

requerente, pois é seu dever informar o novo endereço quando alterado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO 

JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. A inércia da parte autora, por 

prazo superior a 30 dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe 

competem, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, conforme 

disposto no art. 267, III, do CPC. Mudança de endereço não comunicada ao 

juízo. Presunção de intimação pessoal. Incidência do art. 238, parágrafo 

único, CPC. Manutenção da sentença que extinguiu o feito por inércia do 

credor. APELO DESPROVIDO.” (TJRS - RAC nº 70036808673, 17ª Câm. 

Cív. – Relatora: Desa. Liege Puricelli Pires - j. 24-06-2010) destaquei.

Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos 

necessários para andamento do processo, provocando o seu abandono, 

mesmo intimada pessoalmente a providenciar o andamento.

Não sendo encontrado o autor, qual seja, o maior interessado na 

prestação jurisdicional, a atuação do Estado-Juiz, mostra-se 

desnecessária na análise meritória, em razão da sua 

necessidade/utilidade. Em outras palavras, de que vale a prestação 

jurisdicional no caso em concreto se o principal interessado sequer foi 

localizado ou manteve seu cadastro atualizado na Serventia.

Deixando o autor de comunicar a Defensoria Pública ou mesmo a serventia 

judicial a mudança de endereço, afronta diretamente o Princípio da 

Cooperação, sendo a extinção do feito a medida a se impor, até que em 

momento oportuno busque o Poder Judiciário da forma devida.

 Vejamos o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por abandono da 

causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis:

 “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEPÓSITO - EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ART. 267, § 1º, DO CPC - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO ACOLHIDA - 

INTIMAÇÃO EFETIVADA - INÉRCIA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. O parágrafo 1º do art. 267 do Código de 

Processo Civil, exige a intimação prévia e pessoal da parte autora para 

tomar as medidas necessárias ao andamento do feito, no prazo de 48 

horas. Comprovado que a parte autora, apesar de intimada pessoalmente 

a proceder ao regular andamento do feito, quedou-se inerte, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe”. (TJMT – AP 

nº 60873/2008 – Relator: EXMO. SR. DES. JOSÉ TADEU CURY – j. 

11.08.2008).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - NECESSIDADE DE 

PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A 

FIXAÇÃO DO PRAZO DE 48 HORAS, BEM COMO DA PENA DE EXTINÇÃO - 

FATO NÃO OBSERVADO - RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o inc. III 

do art. 267 do CPC, é causa de extinção o abandono da causa por mais de 

30 dias. A intimação pessoal da parte deve constar, expressamente, o 

prazo de 48 horas para o prosseguimento no feito, advertindo-se, ainda, 

que a omissão acarretará na extinção do feito, consoante fixado em seu § 

1º.” (TJMT – AP n.º 38271/2010 – Relator: EXMO. SR. DR. PAULO S. 

CARREIRA DE SOUZA – j. 25.08.2010) negritei.

“EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 

1º, DO CPC - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE 

PODE SER REALIZADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a 

causa pela autora, por mais de 30 dias, e, tendo sido esta intimada 

pessoalmente para dar-lhe seguimento, permanecendo, porém, inerte, 

impõe-se seja declarada a extinção do processo sem exame do mérito, 

consoante o disposto no inciso III, do artigo 267, do Código de Processo 

Civil, o que pode se dar de ofício, independentemente de requerimento do 

réu, quando este ainda não tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 

472342-0/000 - Rel. Des. Pedro Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei.

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8°, do CPC, entretanto 

SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98 CPC) 

uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça Gratuita, diante do 

preenchimento dos requisitos legais.

P.R.I.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343049 Nr: 13235-50.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454607 Nr: 26086-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO ANTONIO MACCARI, CLEIDETE 

MARIA MACCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo fls. 826, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914157 Nr: 39607-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, GUSTAVO GARCES 

ELGER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:OAB - 18.355, STHEFANO MALHEIROS SANTANA 

DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16847-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Eveline Guerra da Silva

Data da Carga: 06/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 121365 Nr: 9424-58.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUZA MIRANDA, PAULINE 

FINAZZI MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO CURSINO JORGE - 

OAB:2330-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LAURA FONSECA CORRÊA - 

OAB:7041/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.: 70814 Nr: 4097-16.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHERLOK HOLMES DA SILVA, PAULO 

ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - 

OAB:2.629/MT, THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHERLOCK HOLMES DA 

SILVA - OAB:4.237-B/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ALEXANDRE SODRE ANDRADE

Data da Carga: 06/04/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 824094 Nr: 30171-77.2013.811.0041

 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: PLASTIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, HEITOR 

TRENTIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A

 Processo nº 30171-77.2013.811.0041 (Código 824094)

Vistos etc.

SOMPO SEGUROS S/A interpôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls.205/205-v, ao argumento de que a mesma incorreu em 

contradição no que tange ao valor da franquia a ser deduzida dos 

prejuízos indenizáveis.

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

Compulsando os autos, verifica-se que o decisório atacado determinou o 

abatimento do valor mínimo da franquia, que corresponde a R$ 1.750,00, 

(mil e setecentos reais), entretanto, na apólice e nas condições gerais 

consta que no caso de sinistro a franquia será de 10% (dez por cento) 

dos prejuízos indenizáveis, não podendo ser inferior a R$ 1.750,00.

Destarte, considerando que o valor da indenização será corrigido, faz-se 

necessário constar no dispositivo da sentença que a quantia a ser 

deduzida a título de franquia de 10% (dez por cento) dos prejuízos 

indenizáveis, com mínimo de R$ 1.750,00, conforme previsão contratual.

Ante o exposto, conheço dos embargos e os ACOLHO para sanar a 

contradição apontada, para que passe o item “b” do dispositivo da 

sentença a conter a seguinte redação:

“b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 13.839,78 (treze mil 

oitocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) correspondente 

aos gastos para reparação dos danos decorrentes do incêndio ocorrido 

em 02/05/2012 na empresa requerente, conforme comprovantes às 

fls.117/125, a ser abatido da cobertura de “Danos Elétricos e Curto 

Circuito” da Apólice n° 10.454495, com o abatimento da franquia contratual 

de 10% (dez por cento), respeitando-se o mínimo de R$ 1.750,00 (mil 

setecentos e cinquenta reais), valores estes corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde a data do sinistro (02/05/2012) e acrescido de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação.”

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como 

lançada nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140932 Nr: 27822-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVERIO DA SILVA JUNIOR, LUCIANA PALACIO 

PILATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA DALLAGNOL - 

OAB:OAB/MT 21.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Impulsiono os autos intimando a advogada Palloma Mahana Barbosa 

Dallagnol para retirar certidão de atuação jurídica expedida, no balcão da 

secretaria, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917513 Nr: 41756-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, 

AM/PM COMBUSTÍVEIS LTDA

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

MIRANDA - OAB:9779, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:105124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Impulsiono os autos intimando as partes para, querendo, comparecerem 

na Audiência designada para inquirição de testemunha Paulo Geovani 

Veronesi Gomes na cidade do Riode Janeiro no dia 23/05/2018 ás 15:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1104624 Nr: 12392-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN WAGNER DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANA LETÍCIA DO 

CARMO - OAB:12261, KHAREN DA COSTA LUCHTENBERG - 

OAB:15621-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento parcial espontâneo da parte requerida, informando se 

concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados bancários 

completos para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739372 Nr: 36016-61.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MADEIRAS RIO GUARIBA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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.: 70728 Nr: 5688-90.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, Antonio de 

Pádua e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599 B/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 330054 Nr: 2069-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDROSA NETO - 

OAB:13763/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121900 Nr: 19629-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RONALDO LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745453 Nr: 42599-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS

Data da Carga: 05/04/2018

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066515 Nr: 53899-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO GOMES BEZERRA, NOELICE DE MORAES 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONINA CRUZ DOS SANTOS, FERNANDO DA 

COSTA, ANDREIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, 

PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos etc.

Considerando que a data da audiência foi marcada erroneamente, uma 

vez que não abarcada por expediente forense, REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 11/06/2018 as 09:00 horas, Sala 05 que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO..

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT,

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003219-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003056-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS 65469526100 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS OAB - 654.695.261-00 

(REPRESENTANTE)

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

 

PJE 1003056-88.2018 Proceda-se ao cadastro do advogado da requerida 

no sistema, nos termos de procuração de ID 11722750, após intime-se a 

requerida para ratificar os atos praticados perante o Juízo da Comarca de 

Jaciara/MT, no prazo de dez dias. Na oportunidade, apresente cópia da 

decisão que determinou a remessa do processo para esta Comarca, vez 

que não consta colacionada. Cuiabá, 26 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003304-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA GALLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que não basta a juntada do comprovante de protocolo 

de pedido administrativo, intime-se a parte autora para que junte aos autos 

documento que comprove a recusa do pagamento administrativo ou que 

esteja extrapolado o prazo de resposta, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004615-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRAGA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que não basta a juntada do comprovante de protocolo 

de pedido administrativo, intime-se a parte autora para que junte aos autos 

documento que comprove a recusa do pagamento administrativo ou que 

esteja extrapolado o prazo de resposta, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037036-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que não basta a juntada do comprovante de protocolo 

de pedido administrativo, intime-se a parte autora para que junte aos autos 

documento que comprove a recusa do pagamento administrativo ou que 

esteja extrapolado o prazo de resposta, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009146-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANO ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009005-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PAULA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RAFAEL 

DE PAULA FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como comprovante de residência, CPF e RG, etc., nos termos do art. 99, § 

2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009029-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PETRONIO MATIAS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/06/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

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

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR)

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PJE 1037416-83.2017 Intime-se a requerida para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar sobre petição de ID 11817540. No mais, considerando 

que o processo estava concluso na data da audiência designada, qual 

seja 26.03.2018, redesigno a audiência de conciliação para a data de 

05.06.2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central da Conciliação 

da do Fórum. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016098-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos. Intime-se a 

parte devedora, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002677-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE MORAIS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte devedora, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009459-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DIAS QUEIROZ 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CELIA DIAS QUEIROZ SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/06/2018, às 

08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

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

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

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 
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(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009063-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA MARQUES DE CAMPOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SANTANA MARQUES DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, 

senão vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO 

STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o 

exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, 

conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão 

geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. 

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 

requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento 

das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 

"2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de 

que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora 

reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não 

havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da 

presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. (...) (RE 839314, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, 

publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL 

REALIZADO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a 

propositura da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT é 

necessária a comprovação da existência de requerimento administrativo 

prévio não atendido, conforme decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no 

entanto, o requerimento administrativo prévio pelo autor, não se há de falar 

em extinção do feito por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 

10393120016968001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Diante o exposto, determino a intimação da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo, bem como apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena de indeferimento da 

benesse. com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem 

resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANA 

RODRIGUES PINHEIRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo, senão 

vejamos: Verifica-se dessa forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009227-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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SILVANO RODRIGUES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010785-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL DOMINGOS COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010785-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOVENIL DOMINGOS COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – 

Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 

3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de 

termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do 

NCPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe 

o Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se 

é permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...] 1. 

Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a 

teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em 

face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga 

desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da 

economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga 

dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra 

de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova 

essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 
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vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018389-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE F RIBEIRO SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018389-51.2016 Verifica-se que a 

executada postula pelo parcelamento do débito nos termos do art. 916 do 

NCPC, entendendo ser devido a importância de R$ 4.508,62 (quatro mil 

quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos), depositando o valor 

de R$ 1.353,67 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e 

sete centavos) (ID 5041906), referente a 30% do valor do débito e 

honorários advocatícios. O exequente se manifesta (ID 6760175) 

postulando pelo indeferimento do parcelamento do débito, vez que o 

cálculo da executada não seguiu os parâmetros legais, considerando que 

os juros moratórios incidem a partir do inadimplemento e não da citação 

como faz crer a executada. Para fazer jus ao parcelamento do débito a 

executada deveria no prazo dos embargos, 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. 916, CPC). Pois bem. Verifica-se que ao 

pedir o parcelamento da dívida a executada não atualizou o débito 

adequadamente, vez que fez incidir os encargos da mora a partir da 

citação quando deveria ser da última atualização apresentada pelo 

exequente, ademais não depositou em juízo as parcelas vincendas nas 

datas devidas, considerando que os depósitos de ID 6656048, 7977475 e 

10791842 foram recolhidos indevidamente junto ao Funajuris e não na 

Conta Judicial, assim indefiro o pedido de parcelamento do débito ID 

5041783 por não ter preenchido os pressupostos do art. 916 do NCPC. No 

mais converto do depósito (ID 5041906) realizado no processo em 

penhora nos termos do art. 916, § 4º do NCPC, expeça-se o termo de 

penhora. Intime-se a exequente para atualizar o débito, abatendo o valor 

depositado no processo, e requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias. No mais, defiro o pedido de ID 10216646, intime-se a 

executada, pessoalmente, para que indique a localização do veículo 

Marca/Modelo VS/Saveiro, ano 2008/2009, cor branca, placa HTI 7395, 

atribuindo a eles seus respectivos valor, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON FEITOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000025-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: JAILSON FEITOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

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 
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em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033477-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERNANDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

RAIANE CRISTINA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

LUCIA QUINTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

DOLORES CRUZ ROSELLI OAB - MT9528/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Proceda-se a habilitação/cadastro do advogado Oseias. Após, 

intime-se a parte autora para cumprir o despacho de Id. 10520733, no 

sentido de apresentar cópia legível dos documentos de identificação das 

partes, bem como informar se desiste do pedido de dano moral, e corrigir o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058098 Nr: 50108-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEY PEREIRA RIBEIRO, LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Pereira Vasconcelos - 

OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG, Matheus Nasser Dias Couto - 

OAB:150.129, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG

 Código 1058098

Visto.

Primeiramente, defiro o pedido do réu para retificar no cadastro do sistema 

Apolo e capa dos autos o seu nome para Banco Bonsucesso Consignado 

S.A.

 E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o 

feito por saneado.

 Fixo como ponto controvertido se a esposa do autor participou na 

realização dos contratos questionados e se o autor recebeu os valores 

dos supostos empréstimos.

Defiro a produção da prova oral postulada pela parte requerida (fl. 130), 

sendo:

a) Oitiva de testemunhas.

Fixo o prazo comum de dez dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena 

de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, 

observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

 Designo audiência de instrução e julgamento na data d 04 / 07 /2018 as 14 

: 45 horas.

Defiro ainda produção de prova documental postulada pela parte ré (fl. 

42), assim, oficie-se ao Banco do Brasil para apresentar extratos da conta 

corrente n. 100544, agência n. 2960, de titularidade do autor, acerca dos 

meses de novembro/2014, maio e novembro de 2015.

 Apresentado os documentos, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre eles, no prazo de quinze dias.

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.: 1058096 Nr: 50107-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEY PEREIRA RIBEIRO, LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT- 5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB/MG 102.818 - OAB:

 Código 1058096

Visto.

Primeiramente, defiro o pedido do réu para retificar no cadastro do sistema 

Apolo e capa dos autos o seu nome para Banco Bonsucesso Consignado 

S.A (fl. 39-v).

 Verifica-se que o réu peticionou informando a juntada de um CD, onde 

supostamente consta gravação de áudio do autor requerendo o 

desbloqueio do cartão de crédito, objeto de discussão nos autos, 

entretanto, a fl. 105, que possivelmente estaria colacionado, está vazia.

Assim, intime-se o requerido para apresentar novamente o arquivo de 

mídia, no prazo de quinze dias, o qual deverá permanecer em pasta 

própria na secretaria, para resguardo da prova.

E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o 

feito por saneado.

 Fixo como ponto controvertido se a esposa do autor participou na 

realização do contrato questionado.
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Defiro a produção da prova oral postulada pela parte requerida (fl. 136), 

sendo:

a) Oitiva de testemunhas.

Fixo o prazo comum de dez dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena 

de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, 

observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

 Designo audiência de instrução e julgamento na data d 04/ 07 /2018 às 16 

: 15 horas.

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.: 1196145 Nr: 3367-33.2017.811.0041

 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: GENEY PEREIRA RIBEIRO, LECÍDIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Código 1196145

Visto.

Primeiramente, defiro o pedido do réu para retificar no cadastro do sistema 

Apolo e capa dos autos o seu nome para Banco Bonsucesso Consignado 

S.A (fl. 33-v).

 No tocante à alegação do requerido acerca da ocorrência de 

litispendência com o processo de código 1058098, vê-se que, ao que 

parece, não se tratam de discussão acerca do mesmo contrato, já que 

naquele feito o autor questiona o desconto de parcela no valor de R$ 

957,57, e neste processo, a prestação debatida é de R$ 30,13, assim, 

rejeito a preliminar de litispendência.

E, não havendo irregularidades e estando o processo em ordem, dou o 

feito por saneado.

 Fixo como ponto controvertido se a esposa do autor participou na 

realização do contrato questionado e se o autor recebeu os valores dos 

supostos empréstimos.

Defiro a produção da prova oral postulada pela parte requerida (fl. 99), 

sendo:

a) Oitiva de testemunhas.

Fixo o prazo comum de dez dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena 

de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, 

observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

 Designo audiência de instrução e julgamento na data d 04/ 07/ 2018 às 15 

: 30 horas.

Defiro ainda produção de prova documental postulada pela parte ré (fl. 

99), assim, oficie-se ao Banco do Brasil para apresentar extratos da conta 

corrente n. 100544, agência n. 2960, de titularidade do autor, acerca dos 

meses de novembro e dezembro de 2015.

 Apresentado os documentos, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre eles, no prazo de quinze dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de abril de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 310575 Nr: 17814-75.2007.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM NICOLA SADDI BECKER

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIANE SADDI BECKER - 

OAB:9997/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 Visto.

 Verifica-se que a executada informou o pagamento da sucumbência no 

processo apenso (cód. 304896), assim, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 304896 Nr: 15275-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM NICOLA SADDI BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIANE SADDI BECKER - 

OAB:9997/MT

 Visto.

 Sobre a informação de pagamento pela executada (fls. 233/234), assim, 

intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1010511 Nr: 27789-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLCHÕES PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANDO DE SOUZA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARCIO 

MARQUES DE SALES - OAB:OAB/MS 17167

 Visto.

 Para sanar algumas irregularidades, chamo o feito à ordem.

Primeiramente, recebo a emenda de fls. 57/58, assim, proceda-se a 

alteração no sistema Apolo e capa dos autos do valor da causa para R$ 

350.749,44.

Verifica-se que o réu, na sua peça defesa (fl. 71), informa que possui 

uma companheira e diante do objeto da demanda, e por tratar de 

litisconsórcio necessário, ela deverá integrar a lide (art. 73 e seguintes, 

NCPC).

Assim, com base nos princípios da boa-fé e cooperação (art. 5º e 6º, 

NCPC), intime-se o requerido para qualificar a sua companheira, 

consequentemente oportunizar a citação da mesma, no prazo de quinze 

dias.

 Na oportunidade, o réu deverá regularizar a representação processual, 

vez que por se tratar de pessoa não alfabetizada, o instrumento de 

mandato deve ser por instrumento público (art. 105, NCPC) ou 

analogicamente, assinado a rogo, desde que subscrito por duas 

testemunhas (art. 595, CC), sob pena de revelia.

E sobre os documentos novos apresentados pelo autor (fls. 162/191), 

intime-se o réu para se manifestar sobre eles, também prazo de quinze 

dias, conforme dispõe o art. 437, § 1º, do NCPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055247 Nr: 48878-25.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/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).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 453126 Nr: 25088-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR MESSIAS DA SILVA, CLAUDIVAM MIGUEL DE 

OLIVEIRA, ELIA MARIA RODRIGUES, GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

HIROSHI TAKAGI, MARIA GERALDA DOS SANTOS, WILSON CUNHA DE 

OLIVEIRA, ORISTALINA MOREIRA DOS SANTOS, VALDENI DA SILVA 

ROCHA, MANOEL TEREZINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 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: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 Código 453126

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Sem delongas, não vislumbro tais vícios apontados, vez que o embargante 

sequer havia levantado nestes autos a questão de ilegitimidade dos 

exequentes, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi 

desfavorável ao embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

declaração, mantendo intacta a decisão de fl. 411.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 743385 Nr: 40342-64.2011.811.0041

 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: AMAURI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA, MUNDO MIX 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIO E PROMOÇÕES DE EVENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA FAVALESSA 

SAMPAIO - OAB:375091 OAB/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10393/O

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela promovida por Amauri Paulo da Silva em desfavor 

de Extra Caminhões Ltda e Mundo Mix Importação, Exportação, Comércio e 

Promoções de Eventos Ltda.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, §

§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, defiro-lhe os benefícios 

da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a 

fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 3 de abril de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067308 Nr: 54198-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, ELCIO DE AQUINO LINS - OAB:21.050, NÚBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2883-A/MT, 

THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - OAB:OAB/MT 12.376

 Código 1067308

Visto.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição de fls. 

183/184, no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076382 Nr: 58186-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT

 Código 1076335

Visto.

Em razão da juntada dos documentos com a impugnação à contestação, 

intime-se a parte ré para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132988 Nr: 24226-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIZIANE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY GUIMAR FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4.630/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAIS - OAB:3.847/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 12.06.2018, às 11:00 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum.

 Cite-se o requerido, no endereço constante à fl. 69, e intime-o para 

comparecer à audiência, através do oficial de justiça, nos termos do 

despacho inicial.

Intime-se a autora, através de seu advogado para comparecer à 

audiência, nos termos do despacho inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19410 Nr: 9761-52.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CAROLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHDEM INDÚSTRIA LIGNEA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:4076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946, VIVIANE GASPARELO SANTI - OAB:12.250/MT

 Visto.

Quanto ao pedido do exequente de adjudicação dos bens do devedor (fl. 

700), intime-se este para se manifestar, no prazo de cinco dias (art. 876, § 

1º, NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação do executado, com fulcro no artigo 

877, do NCPC, determino a Secretaria a lavratura do auto de adjudicação 

em favor da parte Exequente, com posterior expedição de ordem de 

entrega dos bens (art. 877, § 1º, II, NCPC).

Em seguida, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 762232 Nr: 14744-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO JOSÉ ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS 

CAVALCANTE - OAB:6825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Código 762232

Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo Jornal 

a Gazeta Ltda. alegando que há excesso de execução, vez que houve a 

incidência de juros compostos no cálculo do impugnado, requerendo o 

acolhimento da presente impugnação para reconhecer o excesso de 

execução e homologar o cálculo apresentado.

 O impugnado se manifesta, às fls. 320/322, rebatendo as alegações do 

impugnante, pretendendo a aplicação da multa e fixação de honorários 

para a fase de cumprimento de sentença.

 Assim procedo a realização do cálculo conforme sentença proferida nos 

autos, considerando o valor da condenação do dano moral de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária a data do 

arbitramento (20.06.2010) e juros de mora desde o evento danoso 

(02.10.2010).

 Temos que o valor da condenação atualizado até a data do 21.07.2017, 

utilizada no cálculo de fl. 301 que instruiu o pedido de cumprimento de 

sentença, perfaz o montante de R$ 19.977,42 (dezenove mil novecentos e 

setenta a sete reais e quarenta e dois centavos), cálculo anexo I, 

havendo, portanto excesso na execução de R$ 5.983,07 (cinco mil 

novecentos e oitenta e três reais e sete centavos).

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença ofertada por Jornal a Gazeta Ltda. às fls. 315/318, para 

reconhecer o excesso de execução, no valor R$ 5.983,07 (cinco mil 

novecentos e oitenta e três reais e sete centavos).

Assim, intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor atualizado da dívida no valor de 24.267,95 

(vinte e quatro mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), já inclusa a multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento), 

em razão da falta de cumprimento voluntário da obrigação nos termos do 

art. 523, § 1º, NCPC, cálculo anexo II, sob pena de bloqueio online.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745157 Nr: 42276-57.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORPEDO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

SERVIÇO DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 99/100) proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, pessoalmente, 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.: 310574 Nr: 17903-98.2007.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGATOWN TRADING S/A, JOSÉ VICENTE 

NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAMARGO 

MALAQUIAS - OAB:100.686/OAB/SP, CYNTHIA LOPES LIMA - 

OAB:201560/SP, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, LUIS LAUREMBERG 

EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493/MT, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O, ROSANGELA ADERALDO VITOR - OAB:136667/SP

 Visto.

Quanto aos argumentos de fls. 192/193, verifica-se que realmente restou 

omisso a alteração do dispositivo da sentença quanto à multa de 2%.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 192/193, ficando a 

sentença de fls. 174/175 assim redigida:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Cobrança 

promovida por Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT em 

desfavor de Megatowns Trading S/A, para condenar esta ao pagamento 

das faturas com vencimento em fevereiro, março, abril, maio e junho de 

2006 (fls. 29/32), no valor de R$ 57.428,64 (cinquenta e sete mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), sobre o 

qual deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, e 

correção monetária pelo IGP-M (art. 126, resol. 414/10 – Aneel), tudo a 

partir da data do inadimplemento de cada fatura, acrescido ainda de multa 

de 2% sobre o valor total do débito”.

Permanecem os demais termos da sentença como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759843 Nr: 12172-48.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fl. 130) proceda-se as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através 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.: 233525 Nr: 2862-28.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEÃO RIBEIRO, HOSPITAL ORTOPÉDICO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JANAINA GOMES DA SILVA - 

OAB:10.384-B/MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT, SUELEN CAMARGO DA SILVA - 

OAB:8425-E/MT

 Visto.

Expeça-se alvará em favor do perito.

Dando continuidade a produção das provas (fl. 579), designo audiência de 

instrução e julgamento na data de 04 / 07 /2018 às 14: 00 horas.

Quanto ao depoimento pessoal das partes, constará na futura intimação a 

advertência contida no § 1º, do art. 385 do NCPC (pena de confesso em 

caso de não comparecimento ou recusa de depor).

Fixo o prazo comum de dez dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena 

de preclusão.

Cumpre registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, 

observando-se as regras do artigo 455 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 442006 Nr: 18261-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AFONSO SALGUEIRO SOBRINHO, 

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Código 442006

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Pois bem. O embargante afirma que está questionando no TJMT a sua falta 

de intimação acerca do acórdão do AI n. 13586-39.2014.8.11.0000, 

entretanto, em consulta ao site, verifica-se que o pedido de declaração de 

nulidade e reabertura do prazo foi indeferido pelo Relator, mantendo a 

certidão de trânsito em julgado, conforme espelho que segue anexo.

 Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

declaração de fls. 541/544, mantendo intacta a sentença de fl. 537.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de abril de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 717760 Nr: 11550-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. COIMBRA IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos.

Intime-se a autora para esclarecer o pedido de fl. 155/157, no prazo de 5 

(cinco) dias, vez que consta pedido de cumprimento de sentença em face 

de pessoa estranha aos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220626 Nr: 28881-08.2005.811.0041

 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: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES - 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAPEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83.645/SP, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Designo a audiência de conciliação para o dia 18/06/2018 às 08h00min, a 

ser realizada na central da conciliação desta Capital.

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

Cite-se a ré por carta precatória, conforme requerido à fl. 176 e 156.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 700481 Nr: 35104-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO SAMPAIO, ANITA ALVES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MARQUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:MT 11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE CASTILHO 

GIROTTO - OAB:124.071/SP

 Vistos.

 Diante do interesse da parte autora em realizar acordo, e que o juiz pode 

promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição (artigo 139, V, 

do NCPC), intimem-se as partes, através de seus advogados por 

publicação, para comparecerem à audiência de conciliação, que designo 

para o dia 22/ 05 /2018, às 14 :30 horas, na sala de audiências das 10ª 

Vara Cível da Capital, de preferência munidos com proposta de conciliação 

ou termo de acordo extrajudicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759111 Nr: 11395-63.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS PAES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7055-B, OILSON AMORIM DOS REIS - OAB:7035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8.337/MT

 Código 759111

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Sem delongas, não vislumbro tais vícios apontados, vez que a alteração 

do valor da causa se deu na Ação de Execução, e não nos Embargos, e 

apesar de decido o incidente de impugnação ao valor da causa, a 

embargante, em nenhum momento, requereu a alteração do valor também 

neste processo de Embargos à Execução, motivo pelo qual merecem total 

rejeição.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

declaração, mantendo intacta a sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, ____/____/____.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 774189 Nr: 27380-72.2012.811.0041

 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: MARIA JOSÉ DOS SANTOS D'AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL - PREVI

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

 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).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1235624 Nr: 16745-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS ALONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR LINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Quanto aos Embargos de Declaração de fls.31/32, verifica-se que 

realmente o autor/embargante vem provendo o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, conforme comprovante de fl. 33.

 Assim, diante do nítido interesse do embargante no prosseguimento do 

feito, e em atendimento aos princípios da economia e celeridade 

processual, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 31/32 para 

revogar a sentença de fl. 30, devendo o processo retornar ao seu regular 

andamento.

 Desse modo, expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC).

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, 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, CPC).

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, CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 142529 Nr: 27162-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIOS DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Quanto ao pedido de fls. 196/197, intime-se o exequente para apresentar 

ficha cadastral das referidas empresas registradas perante o órgão 

competente, bem como cópia atualizada da matrícula do imóvel que 

pretende a penhora, no prazo de quinze dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 129862 Nr: 16290-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LÚCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL, PAULO 

CÉSAR DE FIGUEIREDO TAQUES, EDINO JOSÉ TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Visto.

 Diante da certidão retro, intime-se o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 945861 Nr: 57921-20.2014.811.0041

 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: EDSON AMAURI MANFRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 

SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

ofício encaminhado pelo Juízo Deprecado, procedendo às habilitações 

necessárias, bem como, no mesmo prazo, comprovar, perante este Juízo, 

a adoção das providências solicitadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 232329 Nr: 1719-04.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BUGRENSE LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A, JULIANO APARECIDO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5.959/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 

MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - OAB:8.070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELISEU DO CARMO SOUZA - 

OAB:7.924/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 Código 232329

Visto.

Quanto aos argumentos de fls. 203/207, verifica-se que realmente restou 

omisso no dispositivo da sentença quanto à improcedência do pedido em 

relação ao Banco do Brasil.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 203/207, ficando a 

sentença de fls. 202 assim redigida:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para declarar a inexistência do débito que deu origem ao protesto 

referente à Duplicata Mercantil n. 49245857600, no valor de R$ 2.154,69 

(dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) 

(fl. 18 da Medida Cautelar de Sustação de Protesto).

Condeno os réus Auto Posto Bugrense Ltda e Juliano Aparecido Moraes 

da Silva a indenizarem, solidariamente, os danos morais experimentados 

pela parte autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno os requeridos Auto Posto Bugrense Ltda e Juliano Aparecido 

Moraes da Silva ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ficando cada um com 50% (cinquenta por cento), conforme 

disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo Código 

de Processo Civil.

 Com mesmo fundamento (art. 487, I, NCPC), JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial em desfavor do Banco do Brasil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

requerido Banco do Brasil S/A, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, com fundamento no artigo 85,§§ 2º e 6º, do Novo Código 

de Processo Civil.”.

Permanecem os demais termos da sentença como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 110636 Nr: 1775-42.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIUS VINICIUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DA 

GRANDE MORADA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada, não se 

manifestou, intime-se ela pessoalmente (Carta AR-MP), bem como por seu 

advogado (via Dje), para dar prosseguimento no feito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção da ação (art. 485, § 1º do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729004 Nr: 24980-22.2011.811.0041

 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: CLINICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

OTORRINILARINGOLÓGICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Vistos.

Proceda-se a abertura de novo volume.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados nos autos a título de 

cumprimento de liminar, em favor da parte autora, como postulado à 

fl.192/193.

 No mais, trata-se de execução de honorários advocatícios de 

sucumbência (fls. 199/200) proceda-se as alterações necessárias no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 68920 Nr: 6435-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMIL CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL PAJERO - AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, PAULO SÉRGIO ALMEIDA GORAYEB, MIRAMAR MARIA 

LISBOA GORAYEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724, 

MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14.122/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 297, assim, restituo ao executado o prazo da 

intimação da ordem de fl. 294 a partir da intimação desse despacho.

Após, cumpra-se a última parte do despacho de fl. 294, no sentido de 

expedir mandado para penhora do imóvel informado pelo credor (fl. 288), 

em nome da executada Miramar. O exequente deverá fornecer os meios 

para o Oficial de Justiça promover as buscas nos cartórios de imóveis 

desta Capital.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1151061 Nr: 32173-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE BENEDITA DA LUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SPADONI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567/O

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

OAB:OAB/MT 6.197

 Diante da recusa do perito de fl. 148, substituo o perito nomeado, pelo Dr. 

Rogério Leite Santos, médico cirurgião geral podendo ser contatado pelo 

e-mail rogerioleite2007@gmail.com e pelo Telefone: 99286-7474, o qual 

cumprirá o encargo independentemente de compromisso (art. 466 do 

NCPC), conforme decisão de fls. 145/146.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 115387 Nr: 5145-29.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., MARIA LÚCIA 

FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA, JOÃO 

RODER JÚNIOR, João Luiz Borges de Paula, WILMA CORREA RODER, 

MARCOS ANTÔNIO RODER, GILMARA SENGER RIBAS RODER, MÁRCIA 

MARIA DONIZETE RODER DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, ANTÔNIO JOÃO CARVALHO JÚNIOR - OAB:6232/MT, 

CAROLINE OCAMPOS C. FACCHINI - OAB:7153/MT, JOÃO BATISTA 

ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016/MT

 "(...) dê-se vista dos autos ao patrono da Petrobrás, conforme requerido 

à fl. 624, pelo prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 59614 Nr: 2686-88.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 454/455, todavia, o prazo requerido há muito tempo 

já decorreu.

Assim, intime-se novamente o exequente para cumprir a ordem de fl. 453, 

no prazo de cinco dias.

 Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008462-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRANTE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Almirante Alves de Sousa 

em desfavor de O S Instituto Odontológico Ltda., aduzindo que firmou 

contrato de prestação de serviço odontológico oferecido pela ré, no valor 

total de R$ 27.000,00, do qual efetuou o pagamento de R$ 13.500,00 a 

título de entrada, e emitiu três cheques no valor de R$ 4.500,00 cada, mas 

em razão da má prestação dos serviços da requerida, sustou o 

pagamento das cártulas. Assim, requer o deferimento da tutela de 

urgência para proibir a ré de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como de protestar os cheques, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Não há como atender ao 

pedido nesta fase de cognição sumária, pois se trata de matéria que 

demanda prova técnica que só será possível na fase oportuna, ou seja, 

que realmente houve falha na prestação do serviço pela requerida para 

justificar a sustação dos cheques. Não bastasse isso, o autor não 

apresentou qualquer documento para comprovar o requerimento perante à 

instituição bancária de sustação dos cheques, ou cópia microfilmada com 

motivo de sua possível devolução. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado pelo autor. No mais, quanto ao pedido de inversão 

do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, 

neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, 

inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 18/06/2018, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

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

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 
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Cuiabá, 09 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001148-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE SOUSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora (Id.11463381), para 

emendar a inicial, no sentido de juntar aos autos documento que comprove 

a realização do prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento 

ou que esteja extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado 

(Id. 11521267 ) que o pedido de indenização foi avaliado e identificado 

pendências na documentação apresentada que impediu a conclusão do 

processo. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal passou a 

entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

em caso de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo e, por consequência, a recusa do pagamento, 

para que se configure o interesse de agir, o que não se confunde com o 

esgotamento das vias administrativas. A parte autora foi intimada para 

juntar aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o 

prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do 

feito. Todavia, ela trouxe para os autos documento demonstrando que ele 

apenas formulou pedido administrativo, porém não comprova a recusa do 

pagamento pela seguradora. Assim, considerando que ainda existem 

documentos pendentes para a instrução do procedimento administrativo, 

não sabendo ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas por ser a parte autora beneficiária da justiça 

gratuita. Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006775-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO BENEDITO DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, a parte autora não trouxe para os autos 

documentos que demonstrem a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta. É o relatório. Decido. A parte autora foi 

intimada para promover atos e diligências que lhe competia, todavia, ela 

não comprova a recusa do pagamento do seguro ou que estivesse 

extrapolado o prazo de resposta, já que a presente ação foi proposta dois 

dias depois de protocolado o prévio pedido administrativo. Assim, 

considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do pagamento 

administrativo ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta da 

seguradora, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004227-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOURA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado (Id. 

10244649 ) que o prévio pedido administrativo foi protocolizado 28 de 

fevereiro de 2018, sem que fosse demonstrada a recusa do pagamento 

ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta. É o relatório. Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, todavia, ela não comprova a recusa do pagamento do seguro ou 

que estivesse extrapolado o prazo de resposta, já que a presente ação foi 

proposta antes do protocolado o prévio pedido administrativo. Assim, 

considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do pagamento 

administrativo ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta da 

seguradora, é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta 

de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que 

se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos 

artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003925-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO VIEGAS PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado (Id. 

12403510 ) que o pedido de indenização foi avaliado e identificado 

pendências na documentação apresentada que impediu a conclusão do 
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processo. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal passou a 

entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

em caso de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo e, por consequência, a recusa do pagamento, 

para que se configure o interesse de agir, o que não se confunde com o 

esgotamento das vias administrativas. A parte autora foi intimada para 

juntar aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o 

prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do 

feito. Todavia, ela trouxe para os autos documento demonstrando que ele 

apenas formulou pedido administrativo, porém não comprova a recusa do 

pagamento pela seguradora. Assim, considerando que ainda existem 

documentos pendentes para a instrução do procedimento administrativo, 

não sabendo ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - RECUSA - NÃO DEMONSTRADA - PROCESSO 

PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE 

AGIR - NÃO CONFIGURADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito. (AC 10319150039422001 MG. 17ª Câmara 

Cível. Pub. 21/02/2017. Julg. 9 de fevereiro de 2017. Rel. Luciano Pinto”. 

Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI 

e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas por ser a 

parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. Certificado o 

trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, 

do NCPC, após, arquive-se os autos, após as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004631-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

ZILENE LEONEL DA SILVA OAB - 013.289.771-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelos documentos juntados (Id. 

12479116 e 12479125) que o prévio pedido administrativo foi 

protocolizado 2 de março de 2018, sem que fosse demonstrada a recusa 

do pagamento ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta. É o 

relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta, 

já que o prévio pedido administrativo foi protocolizado depois do 

ajuizamento da presente ação. Assim, considerando que não foi 

comprovado nos autos a recusa do pagamento administrativo ou que 

estivesse extrapolado o prazo de resposta da seguradora, é certo que a 

parte autora é carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo 

que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, 

INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. Certificado 

o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, 

do NCPC, após, arquive-se os autos, após as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001296-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOULARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado (Id. 

11740096) que o pedido de indenização foi avaliado e identificado 

pendências na documentação apresentada que impediu a conclusão do 

processo. É o relatório. Decido. O Supremo Tribunal Federal passou a 

entender que, não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, 

em caso de cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo e, por consequência, a recusa do pagamento, 

para que se configure o interesse de agir, o que não se confunde com o 

esgotamento das vias administrativas. A parte autora foi intimada para 

juntar aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja extrapolado o 

prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do 

feito. Todavia, ela trouxe para os autos documento demonstrando que ele 

apenas formulou pedido administrativo, porém não comprova a recusa do 

pagamento pela seguradora. Assim, considerando que ainda existem 

documentos pendentes para a instrução do procedimento administrativo, 

não sabendo ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - RECUSA - NÃO DEMONSTRADA - PROCESSO 

PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE 

AGIR - NÃO CONFIGURADO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito. (AC 10319150039422001 MG. 17ª Câmara 

Cível. Pub. 21/02/2017. Julg. 9 de fevereiro de 2017. Rel. Luciano Pinto”. 

Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI 

e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas por ser a 

parte autora beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em 

honorários, ante a ausência de citação da parte requerida. Certificado o 

trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, 

do NCPC, após, arquive-se os autos, após as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LINO DA CRUZ DE ALVARENGA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, evidencia pelo documento juntado (Id. 

11831009) que o prévio pedido administrativo foi protocolizado 20 de 

fevereiro de 2018, sem que fosse demonstrada a recusa do pagamento 

ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta. É o relatório. Decido. A 

parte autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe 

competia, todavia, ela não comprova a recusa do pagamento do seguro ou 

que estivesse extrapolado o prazo de resposta, já que o prévio pedido 

administrativo foi protocolizado depois do ajuizamento da presente ação. 

Assim, considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do 

pagamento administrativo, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004543-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA FIGUEREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, decorreu o prazo sem que fosse demonstrada 

a recusa do pagamento ou que estivesse extrapolado o prazo de 

resposta. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta. 

Assim, considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do 

pagamento administrativo, é certo que a parte autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da petição 

inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários, ante a 

ausência de citação da parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, 

intime-se o réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, 

arquive-se os autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005055-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no sentido de juntar aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo com a recusa do pagamento ou que esteja 

extrapolado o prazo de resposta, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, decorreu o prazo sem que fosse demonstrada 

a recusa do pagamento ou que estivesse extrapolado o prazo de 

resposta. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a recusa do 

pagamento do seguro ou que estivesse extrapolado o prazo de resposta. 

Assim, considerando que não foi comprovado nos autos a recusa do 

pagamento administrativo ou que esteja extrapolado o prazo de resposta, 

é certo que a parte autora é carecedora da ação, pela falta de interesse 

de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. 

Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI 

e 330, III, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, conforme 

determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009041-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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 1009041-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Marcelo Gonçalves da Costa em desfavor de 

Telefônica Brasil S/A (Vivo), com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de 

proteção ao crédito. Consta na inicial que o autor adquiriu 02 (dois) chips 

de aparelho telefônico, utilizando os serviços prestados pela requerida e 

efetuando o pagamento mensal pelos mesmos. Aduz que após verificar a 

desnecessidade de manutenção do plano telefônico, contatou a requerida 

para solicitar o cancelamento dos serviços, todavia, foi informado que o 

cancelamento seria parcial, uma vez que somente um dos chips poderia 

ser cancelado. Informa que realizou inúmeras tentativas para a solução do 

impasse e cancelamento total dos serviços, contudo, as mesmas restaram 

infrutíferas. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a imediata retirada do nome do autor 

do cadastro de inadimplentes. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 
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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. Pugna a parte autora pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retirada de 

seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, em razão da negativação 

indevida realizada pela parte requerida. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a 

negativação realizada no nome do autor, conforme Id nº 12600173, bem 

como a alegação de impedimento de cancelamento dos serviços. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste no fato de a permanência da negativação implicar em restrição do 

crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Todavia, entendo necessária a apresentação de caução, nos 

termos do § 1º, do art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de se 

garantir eventuais danos que a parte requerida possa apresentar no 

decorrer da instrução processual. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser oferecida no 

prazo de 05 (cinco) dias, e determino a expedição de ofício ao banco de 

dados do SERASA e congêneres, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

realize a retirada do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito. 

Prestada a caução, lavre-se o termo e expeça-se o necessário. 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). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008926-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS BATISTA DUARTE PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008926-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

ajuizada por Jarbas Batista Duarte Pinheiro Rodrigues em desfavor de 

Enegisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinada a suspensão da restrição 

existente em nome do autor, bem como pra que se abstenha de efetuar 

qualquer outra restrição. Aduz a parte autora que foi constatada uma 

restrição creditícia lançada em seu nome/CPF, todavia informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes. Informa que os débitos são indevidos, tendo em vista que a 

requerida emitiu extrato na data de 01/06/2015, informando a inexistência 

de débitos da unidade consumidora. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, não reconhecendo 

os débitos apontados, de modo que a restrição é indevida, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

suspensão da restrição existente em nome do autor, bem como pra que se 

abstenha de efetuar qualquer outra restrição. Em juízo de cognição 

sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do autor (ID nº 

12581205), bem como a existência de extrato emitido pela própria 

requerida, que informa a ausência de débitos na unidade consumidora (ID 

nº 12580998) Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o 

perigo de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar 

em restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, bem como se abstenha de 

realizar nova negativação, sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 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 
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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 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. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009151-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILASBOAS 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 1009151-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MANOEL VILASBOAS 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 

25/05/2018, 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). 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, 10 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009190-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SALES 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 1009190-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDERSON SALES 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 

25/05/2018, 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, 10 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009211-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY AUTA DO ESPIRITO SANTO 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 1009211-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCINEY AUTA DO ESPIRITO SANTO 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 25/05/2018, 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 

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, 10 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009233-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 1009233-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA , 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 25/05/2018, 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, 10 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987481 Nr: 17455-47.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DE MELO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO GONÇALO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória proposta por Maria 

Aparecida de Melo Vicente em face de Isidoro Gonçalo de Oliveira.

 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 do contrato de 

compra e venda firmado às fls. 16/17 e a ausência de vício.

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 em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961815 Nr: 5593-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANDERSON CRUZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE RONDONIA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Rio Cachoeirinha 

em face de Bruno Anderson Cruz de Almeida.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 31/10/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146653 Nr: 30279-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO MENDONÇA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA ARAUJO DIAS - 

OAB:12863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Joelcio 

Mendonça de Barros em face de Banco do Brasil S/A.

Da impugnação aos benefícios da justiça gratuita:

Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente.

 No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os 

documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria 

indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, 

todavia, não juntou qualquer prova.

Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005117 Nr: 25585-26.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UINSTON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando da Silva - 

OAB:17657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica agendada anteriormente.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996055 Nr: 21627-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DE OLIVEIRA PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Michelle de Oliveira Parreira 

em face de Banco Itaucard S/A e BFB Leasing S/A Arrendamento 

Mercantil.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999536 Nr: 23245-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GONÇALVES VIEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador c/c 

Consignação em Pagamento proposta por Adriz Antônio de Oliveira em 

face de Elias Gonçalves Vieira – ME.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido.

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.: 973856 Nr: 11155-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIL MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986237 Nr: 16792-98.2015.811.0041

 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: JEAN PINHEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO FILHO - 

OAB:11.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA FABRI - OAB:68205/PR

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Dano Moral e Repetição de 

Indébito proposta por Jean Pinheiro Mendes em face de CALCARD 

Administradora de Cartões de Crédito Ltda..

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034866 Nr: 39040-58.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito 

proposta por Eduardo Antônio de Souza em face de Claro S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 
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preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 356814 Nr: 27423-48.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCOB CREDISAN - COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO BORGES 

CARRANZA - OAB:8891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 vVistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126586 Nr: 21541-27.2016.811.0041

 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: SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME, 

SANTANA MARIA SILVA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais proposta por 

SERVCLIN Nutrições e Alimentos Ltda. em face de Banco do Brasil S/A.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1134721 Nr: 24974-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO RAMOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

cumulada com Danos Morais e Exibição de Documentos proposta por 

Severino Ramos Neto em face de Banco Volkswagen S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991206 Nr: 19091-48.2015.811.0041

 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: MOISES PEREIRA DA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAT COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS 

PLANEJADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:, Dr.ª Kamila Michiko Teischmann - OAB/MT 

16.962 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis proposta por 

Moises Pereira da Sena em face de CAT – Comércio e Indústria de Móveis 

Planejados.

 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 rescisão contratual, a 

ilegalidade da conduta da parte requerida, a existência de eventuais danos 

passíveis de indenização e a existência de valores inadimplidos.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146316 Nr: 30121-46.2016.811.0041

 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: ARCA FOMENTO AGRICOLA LTDA, FELIPE 

BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 
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BRASIL - OAB:15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Cancelamento de Protesto proposta 

por Arca Fomento Agrícola S/A em face de Producampo Indústria e 

Comércio de Cereais Ltda..

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a efetiva prestação de serviço pela requerida ao autor, a 

legalidade das cobranças e o débito existente.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152332 Nr: 32704-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELELAUDO TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA, FLÁVIO 

CIPRIANO DA FONSECA LANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI DR MT - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA 

- OAB:160-B/ES, ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - OAB:14883, 

Kellen Giuberti Lopes - OAB:14.604/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9020

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Telelaudo Tecnologia em 

Medicina Ltda. em face de Sesi DR/MT – Serviço Social da Indústria – 

Departamento Regional de Mato Grosso.

 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 ilegalidade na contuda da 

requerida e a validade dos atos praticados no procedimento licitatório.

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 em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111764 Nr: 15403-44.2016.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA SELLE S/A, CARLOS FERNANDO 

SELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.K COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais e Materiais proposta por Agropecuária Selle S/A em 

face de L K Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda. – ME 

e Banco Bradesco S/A.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1049233 Nr: 46048-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DE SIQUEIRA CAVALIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.348/359 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966029 Nr: 7414-21.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFÍCIO LEBLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MAGNO DE CASTRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:9728-B

 Vistos, etc.

Tendo em conta o decurso do prazo estabelecido em Assembleia Geral 

Ordinária, realizada em 03//03/2015 (fls. 282/286), para que o Sr. Luiz 

Fernando Falcão Guimarães permanecesse na condição de síndico e, 

ainda, inexistindo nos autos qualquer informação sobre a realização de 

nova eleição; intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias traga aos autos informações acerca da atual situação administrativa 

do Condomínio.

Após, com ou sem manifestação, nova conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1107520 Nr: 13646-15.2016.811.0041

 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: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILENE SANTOS PINTO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 
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OAB:OAB/MT 9522, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte autora, pleiteando o que de direito.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000091-74.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 40.628,59; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Parte Autora: REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

ALICE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO Vistos etc... Apesar de a Instituição 

Financeira não ter cumprido a primeira parte da decisão de Id. 4704160, 

verifica-se na exordial o pedido de que todas as intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados Pasquali Parise e 

Gasparini Junior, mas esta não foi anotada no Sistema PJE, pelo próprio 

autor, já que lhe cumbe no momento em que lança a exordial no sistema, 

portanto, não há de se falar em nulidades futuras, bem como, deste fazer 

uso de sua própria torpeza. Independentemente do fato acima, ante a 

resistência indevida da Omni, em corrigir o valor da causa, TENHO PARA 

QUITAÇÃO DO CONTRATO o valor firmado na inicial R$40.628,59, 

observando, que pedido de modificação dessa, será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça com fixação de multa, nos moldes do 

artigo 77 do CPC., já que cabe a parte o cumprimento da ordem judicial tal 

como lançada ou dela recorrer. Portanto, cumpra-se a liminar tal como foi 

lançada no ID 4704160. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027705-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA OAB - MT21047/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027705-54.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BANCÁRIOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO 

RODRIGUES MOREIRA NETO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Vistos etc... Não obstante os requerimentos inseridos na petição de Id. 

10627960, verifica-se dos autos que a parte requerida deu-se por citada 

ao comparecer espontaneamente juntando a procuração de Id. 11314549. 

Desta forma, intimo a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias 

acostar aos autos o contrato de financiamento nº 8200629821, cópia dos 

extratos de pagamentos das parcelas, conforme pleiteado pelo autor 

extrajudicialmente (Id. 10627967), assim como, demonstre, se for o caso o 

cumprimento da baixa do gravame, tudo sob pena de concessão da liminar 

requerida, bem como, resistência indevida por parte do Banco, nos moldes 

do artigo 77 do CPC. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015275-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. PEREIRA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015275-07.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 32.502,77; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Parte Autora: 

AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: M. M. PEREIRA 

COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS - ME Vistos etc... Procedo a 

pesquisa pleiteada na petição de Id. 9591332 via Sistema Infojud, ocasião 

em que obtive êxito em localizar o endereço do representante legal da 

requerida (extratos em anexo). Desta feita, intimo a parte requerente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Após, expeça-se mandado de citação ao 

endereço: Rua U, N° 12, Quadra 17, Residencial Aurilia Salle, CEP: 

78117-312, Várzea Grande/MT. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Instituição Financeira, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016862-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO (RÉU)

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES (RÉU)

EMPLACA SERV. DE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016862-30.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 97.882,75; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS] Parte Autora: 

AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: EMPLACA SERV. DE 

COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME, LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO, 

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES Vistos etc... Defiro o pleito contido na 

petição de Id. 12413300 (extratos em anexo). Desta feita, intimo a parte 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 
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manifesto desinteresse. Após, expeçam-se mandados de citação aos 

endereços: Avenida Antárctica, Quadra 06, Casa 15, N° 965, Bairro: 

Ribeirão da Ponte, nesta cidade para citação do requerido Leony, o qual 

inclusive assinou pela empresa, e à Rua Comendador Henrique, Nº 589, 

Bairro Dom Aquino, nesta cidade para citação do Sr. Armindo. Em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Instituição Financeira, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033049-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO RAMOS OAB - RJ128708 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033049-16.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 40.233,60; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: VANDERLEY DA SILVA PEREIRA Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ademais, verifico 

que pretende o Banco requerente o recebimento de R$16.520,56, 

conforme a planilha de débitos acostada ao ID: 10441492, no entanto, deu 

à causa o valor de R$40.233,60, sem fundamento tal ato, assim, para 

efeito de quitação de contrato, será considerado o valor apontado na 

planilha. No mais passo a analise da exordial. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET S-10 BLASER placa NJV5970 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 11670707, 

11698233 e 11698449. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito CUIABÁ, 3 de abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026439-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026439-32.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.293,63; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos, etc.. 

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA – ME. Em pesquisa 

ao Sistema PJE, constata-se que tramitou perante o juízo da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário uma primeira ação de busca e 

apreensão n° 1014467-65.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo 

contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 11 de maio 2017 e 

extinta aos 30 de janeiro de 2018 sem resolução do mérito com fulcro no 

Art. 485, VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta 

feita, verifica-se que a competência para processar e julgar a presente 

ação é do juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão 

vejamos: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; (...) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, 

processar e julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição com 

as nossas homenagens à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012688-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME (EXECUTADO)

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012688-75.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.565,40; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE Parte Ré: EXECUTADO: FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME, 

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS Vistos etc... Ante as certidões 

negativas de Ids. 10001210 e 10111361, em regular impulso oficial, 

procedo a pesquisa dos endereços atualizados das executadas via 

Sistema Infojud (extratos em anexo). Desta feita, intimo a parte exequente 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Após, expeçam-se mandados de citação e 

demais atos aos endereços: - Rua Presidente Marques, N° 731, Bairro: 

Centro, - Rua Amarilio de Almeida, N° 1021, Bairro: Poção, ambos nesta 

cidade. Salientando que caso necessário, A CITAÇÃO PODERÁ SER FEITA 

POR HORA CERTA, em observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 

do CPC. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024842-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024842-28.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 108.697,61; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CARTÃO DE CRÉDITO]. 

Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Parte Ré: RÉU: 

JOAQUIM FELIPE SPADONI Vistos etc... É sabido que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se a parte requerida, via correio com aviso de recebimento, para 

comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 04 de julho 

de 2018, às 16h00, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que 

cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017486-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA 02554951101 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017486-16.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 34.969,25; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. Parte Ré: EXECUTADO: EDUARDO DE GODOY ESTEVAM FERREIRA 

02554951101 Vistos etc... Ante a certidão de Id. 12561741, encaminhe-se 

cópia integral dos autos à Diretoria do Foro, para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis, em face do descumprimento da ordem judicial por parte 

do Sr. Meirinho. Assim, torno sem efeito o mandado de Id. 4972522, 

distribuído para o Oficial de Justiça Sr. Mauricio Dellafina, ficando este 

responsável civil e criminalmente pelo uso indevido deste, bem como, 

responsável pela devolução do valor correspondente à diligência se 

recebida. Ademais, intimo a parte exequente para, em 15 dias promover ao 
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depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao 

endereço da exordial. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035432-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035432-64.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 88.956,99; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: EXECUTADO: FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA, JOSE ARI 

DE ALMEIDA Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006279-49.2018.8.11.0041

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:

CLEBER PEREIRA PRIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006279-49.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.675,67; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: CLEBER PEREIRA PRIMO Vistos, etc.. Compulsando 

os autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das 

custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento 

no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de 

abril de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006095-93.2018.8.11.0041

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:

JOSELI DA SILVA BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006095-93.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 178.727,65; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS] Parte Autora: 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: JOSELI DA SILVA 

BARROS Vistos etc... Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se a 

requerida, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 

Observe-se o comprovante de pagamento de diligência de Id. 12317467. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003860-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS IMMICH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003860-56.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.961,26; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

RÉU: JEAN CARLOS IMMICH Vistos etc... Compulsando os autos, constato 

a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta 

feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias 

e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 
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indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005779-80.2018.8.11.0041

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:

JOILSON BORGES DE SOUZA (RÉU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (RÉU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005779-80.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 371.884,67; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Parte Autora: 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: JOAO DE DEUS DE 

SOUZA - ME, JOAO DE DEUS DE SOUZA, JOILSON BORGES DE SOUZA 

Vistos etc... Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligência de Id. 12262878. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 713076 Nr: 5782-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

A requerida pugnou pela intimação do Banco executado para que 

promovesse à transferência efetiva dos valores bloqueados via BacenJud 

sob pena da aplicação de multa constante do artigo 77 do CPC/2015 e 

astreintes (fls. 492/494).

 Pois bem.

Considerando-se o teor do ofício de fls. 485 advindo do Banco do Brasil e 

ausência de transferência dos valores bloqueados (fls. 468/469 - em 

04/07/2017 e transferido em 04/09/2017 - ID: 072017000011022664), 

DETERMINO a expedição de mandado de penhora na “boca do caixa” em 

face do Itaú Unibanco S/A (Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

Bosque da Saúde), ocasião em que o Sr. Meirinho deverá proceder 

penhora e transferência do valor R$75.052,89 para a Conta de Depósitos 

Judicias do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Agência nº 3834, 

Banco do Brasil S/A, a serem vinculados a estes autos de nº 

5782-96.2011.811.0041 – Código nº 713076.

Para tanto, intimo a requerente para que, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT, que deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para expedição 

de alvará, se for o caso.

Sem prejuízo, em caso de negativa por parte do Banco, será aplicada 

multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do CPC/2015 e multa diária em 

favor da requerente no valor de R$1.000,00 até 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1114832 Nr: 16608-11.2016.811.0041

 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: ANA MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Vistos, etc.

As partes entabularam acordo às fls. 111/114, sem constar, todavia, a 

assinatura da procuradora do Banco.

Às fls. 116 o acordo foi ratificado pela causídica do Banco.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo de fls. 111/114 e JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação nos termos do art. 487, inciso III do CPC/2015.

Com o decurso do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1138484 Nr: 26787-04.2016.811.0041

 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 PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 Vistos, etc.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação.

Assim, ante o manifesto desinteresse no prosseguimento do feito por 

parte do Banco requerente (fls. 135 e 137), assim como por parte da 

requerida (fls. 127) a extinção do feito é a medida que se impõe.

Posto isso, ante os requerimentos de fls. 135 e 137, JULGO e DECLARO 
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EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 426289 Nr: 9194-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO TARGA DE MORÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169/MT, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos, etc.

Em razão do manifesto desinteresse do Banco wuanto ao prosseguimento 

do feito, haja vista que requereu a extinção com a renúncia ao prazo 

recursal, intimo os causídicos do requerido para que manifestem sua 

concordância no que tange à desistência, no prazo de 15 dias, sob pena 

de anuência tácita.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

extinção, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 934119 Nr: 51477-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro parcialmente o pleito de fls. 67, procedendo a pesquisa do 

endereço atualizado do requerido por meio dos Sistemas Infoseg e 

Renajud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo).

De outro lado, indefiro o requerimento de fls. 74, por falta de amparo legal.

Desta feita, intimo a parte requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.

Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: Rua 

Dois, N° 20, Quadra 06, Bairro: Jardim Pauliceia, nesta cidade.

Em caso de diligência infrutífera, silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a parte requerente para comprovar a publicação do edital 

expedido em 15 dias, sob a mesma admoestação, observando-se o AR de 

fls. 73.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 396061 Nr: 30893-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTES TEREZINHA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15.020-B/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-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 inserido na petição de fls. 68, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Serasa para retirada de 

restrição sobre o nome da devedora e ao Detran para desbloqueio do 

veículo, INDEFIRO, ante a ausência de determinação do juízo nesse 

sentido.

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.: 1119653 Nr: 18599-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante de todos os fatos acima, INTIMO o Banco para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, quanto as pesquisas realizadas e/ou 

requeira o que entender de direito, SALIENTANDO, que deverá demonstrar 

que o imóvel de fls. 92 não se trata de bem de família e, em caso de 

manutenção de sua pretensão quanto à penhora requerida, deverá 

suportar o ônus dessa contrição, nos moldes da legislação vigente, 

inclusive do art. 77, incisos II, IV e VI do CPC/2015. Quanto à localização 

do novo endereço do executado, qual seja, Rua Dr. Boris Taraleskoffi, nº 

225, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, CEP: 78.600-000, 

expeça-se carta precatória de intimação à Comarca de Barra do 

Garças/MT. Saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital à 

Comarca de Barra do Garças/MT, devendo, para tanto, o Banco 

exequente efetuar ao recolhimento das custas necessárias quanto à 

distribuição, bem como comprovar o seu pagamento, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada e, ante a 

inexistência de bens passíveis de penhora, a SUSPENSÃO do feito nos 

termos do artigo 921 do CPC/2015 é a medida que se impõe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 442636 Nr: 18582-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FRANCISCO KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT 14.561-B

 Ante o contraditório e a ampla defesa, assegurados aos litigantes no 

artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do pleito de 

fls.144/153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994815 Nr: 20938-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISETE APARECIDA DA SILVA

 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 
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NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ISETE APARECIDA DA SILVA 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, e condeno a autora 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. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059617 Nr: 50844-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUZIANE DE MIRANDA em 

face de BANCO PANAMERICANO S/A, com a quitação do débito por 

ambas as partes.Condeno a autora 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. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 247920 Nr: 15457-59.2006.811.0041

 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): EDMILSON MACIEL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação da parte 

interessada, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados 

e, inexistindo quaisquer impedimentos, determino a SUSPENSÃO do feito 

nos termos do artigo 921 do CPC/2015. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227437 Nr: 34678-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ 

POUSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1.585-A, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - 

OAB:7684, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 Vistos, etc.

Ante a juntada da cópia da sentença de fls. 70/77 (autos nº 974/2008 - 

atual nº1841663 e 983/2008 - atual nº 232142), o Banco exequente trouxe 

aos autos a planilha de cálculo onde aduz ter o crédito de R$942.196,78 

(Com a redução de R$76.848,47 nos termos da sentença) em seu favor 

(fls. 83/94).

Pois bem, iniciando a fase de liquidação de sentença para adequação do 

valor devido nesta execução e, ante a planilha de cálculo trazida pelo 

Banco (fls. 83/94), intimo os executados José Matheus Gomes Filho e 

Maria José Pouso Gomes, para que promovam ao depósito do valor 

devido, devidamente atualizado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência de multa e honorários advocatícios em 10% do valor do débito, 

nos termos do art. 523 do CPC/2015.

Em caso de inércia dos executados, retornem-me os autos conclusos 

para homologação do cálculo e demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 232142 Nr: 1544-10.2006.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ POUSO 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que a cópia da sentença exarada 

conjuntamente nos autos de nº 974/08 (código atual nº 232142) e 983/08 

(código atual nº 181663) já foi aportada aos autos da execução (autos de 

Código nº 227437) onde deverá ser efetivamente liquidada, se for o caso.

Assim, tendo em vista que eventual liquidação se dará nos autos da 

execução, arquivem-se estes autos com as baixas e formalidades de 

praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 181663 Nr: 28414-63.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito formulado pela causídica às fls. 338, vislumbro dos 

autos que a cópia da sentença exarada nos autos de nº 974/08 (código 

atual nº 232142) e 983/08 (código atual nº 181663) já foi aportada aos 

autos da execução (autos de Código nº 227437) onde deverá ser 

efetivamente liquidada.

Assim, considerando-se que a aferição dos valores se dará nos autos da 

execução, arquivem-se estes autos com as baixas e formalidades de 

praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257695 Nr: 23564-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EURICO MARQUES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 
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LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 ,ação (artigos 231, inciso VIII e 272, § 6º do CPC/2015) e, tendo em vista 

que a carga dos autos implica em ciência do seu conteúdo é patente a 

necessidade de rejeição liminar do presente feito.Vejamos a jurisprudência 

quanto ao assunto: EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVO - 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TERMO A QUO - CARGA DOS AUTOS 

- PROCURAÇÃO. O comparecimento espontâneo no feito supre a 

ausência de citação, inteligência dos artigos 214, §1º do CPC. A 

jurisprudência firmou entendimento, considerando a data de início da 

contagem do prazo para propositura dos embargos à execução, o 

momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação. (AI 

21323/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 

15/06/2011) “Retirando a parte ré os autos do cartório e, por conseguinte, 

tendo ciência inequívoca da ação a ser contestada, mostra-se irrelevante 

a formalização da providencia processual prevista no art. 241, inciso II 

(atual 231 do CPC/2015), do CPC para fins de início do prazo para defesa, 

qual seja, a juntada aos autos do mandado de citação” (STJ – 2ª T., Resp. 

235.823, Min. João Otávio, j. 12.5.05, DJU 1.7.05).”Posto isso, em razão do 

vício insanável e atendidos os pressupostos legais, deve a Embargante 

responder por sua inércia (certidão de fls. 30), assim, posto o firmado nos 

artigo 231, VIII c/c 272 § 6º do CPC., REJEITO liminarmente os presentes 

Embargos à execução interpostos por Roseli Raquel Ricas em face de 

Paulo Eurico Marques Luz, nos termos dos artigos 330 e 918, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.Intimo a Embargante para em 15 dias, 

recolher as custas de fls.27, observando que em caso de silêncio, deverá 

o Sr. Gestor proceder nos moldes da orientação da CGJ, de forma que o 

Estado receba o seu crédito. Após, com a certificação do trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826081 Nr: 32033-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO(...)O exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros, através do BACENJUD, às fls. 100.(...)defiro o referido pleito 

e, procedo à realização da penhora/arresto via BACENJUD, no montante 

atualizado de R$ 30.896,03.(...)Com efeito, verifica-se que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD restou inexitosa.Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do executado passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do executado, (...)Com efeito, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem penhorados(...) intimo a parte autora 

para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), tudo sob pena de suspensão 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015742 Nr: 30017-88.2015.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESMAR JOSE SACKSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BRADESCO CARTÕES - 

BANCO BRADESCO S.A em face de EDESMAR JOSE SACKSER, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em Reconvenção, 

para declarar a inexistência do débito e condenar o autor/reconvindo ao 

pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 10.000,00 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 

219 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do 

arbitramento (Súmula 362/STJ).Por ter o réu decaído de parte mínima, 

condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

quanto a ação e em 10% da condenação, quanto a reconvenção. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816724 Nr: 23155-72.2013.811.0041

 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: MARIA LUCIA DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17.023-O/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA LUCIA 

DOS SANTOS em face de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado, em 52,24% ao ano, restituindo-se de forma simples eventual 

pagamento 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 da contratação.Ao se ter em vista 

a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais 

e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, o que 

faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a 

pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732885 Nr: 29099-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente devo salientar que o exequente deve manifestar nos autos de 

acordo com sua fase processual, evitando pedidos totalmente divorciado 

de sua realidade, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à 

dignidade da justiça, posto que de acordo com o artigo 77, IV do CPC., o 

comando judicial deve ser cumprido e se assim não entender ingressar 

com o recurso necessário.

No mais, tenho que foram realizadas diversas pesquisas no intuito de 
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encontrar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, quais sejam, 

Infojud, BacenJud, Renajud, sobre as quais o exequente protestou por 

atos não praticados pela justiça, como p.ex. desconstituição de penhora 

(fls.75).

Pugnou, ainda, pela intimação do executado, nos termos dos artigos 774 

do Código de Processo Civil, para que este indique bens de sua 

propriedade, desembaraçados, a fim de serem expropriados, sem atentar 

a todos os atos perpetrados pela justiça, inclusive a DRF., e, apesar 

desses fatos, protesta por novas inserções via RENAJUD, e DRF, os 

quais desde já não conheço, assim como, a suspensão da execução.

Assim, ante a divergência do contido nos autos e nas manifestações do 

Banco, intimo para que em 15 dias e, de uma vez por todas, fale sobre 

todas as pesquisas, dentre elas a DRF, requerendo o que de direito, 

afastando, se for o caso a penhora de bem existente, tudo sob pena de 

extinção.

Mantendo-se inerte e/ou fazendo pedidos protelatórios, intime-se via 

correio, para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.

Empós, intime-se o executado para informar se tem interesse na 

conclusão da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 397831 Nr: 31473-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA QUATTI MOURA, MARCELO 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 

10.026, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ...O presente feito foi suspenso por inexistência de bens passiveis de 

serem penhorados, conforme se vê às fls. 49. Às fls. 57 e 61/63 o Banco 

procedeu à averbação premonitória do imóvel de matrícula nº 36.226, bem 

como requereu a penhora de 50% do imóvel. A executada informou que o 

bem matriculado sob o nº 36.226 pertence a pessoa diversa dos 

executados, informou, ainda, sua compra e venda em 2001 (Protocolo nº 

916207/2017, datado de 04/07/2017). Assim, intimo o Bradesco para no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre os documentos apresentados pela 

executada e no mesmo prazo, deverá comprovar a baixa na averbação, 

sob pena de reconhecimento de resistência indevida ao comando judicial 

nos termos do artigo 77, IV do CPC. Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores passíveis 

de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, procedo à 

pesquisa junto ao sítio da ANOREG, ocasião em que sobejaram, 

infrutíferos tais procedimentos (extratos em anexo). Posto isso, 

comprovada a baixa supra mencionada, MANTENHO a SUSPENSÃO do 

feito nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil, 

encaminhando-o ao arquivo. Cumpra-se."Transcorrido, certificado, 

retornem-me os autos conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 90058 Nr: 671-40.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA, 

IEDA MARIA CATALANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE SOUZA FERRI - 

OAB:3308/MT

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 457, ante o transcurso do tempo, por ser 

medida que cabe à parte interessada, intimo o Banco para que traga aos 

autos a matrícula atualizada do imóvel descrito às fls. 454 – Matrícula nº 

86.634, no prazo de 15 dias, bem como o cálculo atualizado da dívida em 

igual prazo, sob pena de extinção.

Ademais, quanto aos veículos encontrados às fls. 424 (RENAJUD) é 

clarividente que todos possuem restrição por alienação fiduciária, ou seja, 

não pertencem ao executado, razão pela qual INDEFIRO o requerimento 

para inserção de restrição de circulação.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914435 Nr: 39804-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIZE VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, PEDRO EVANGELISTA DE 

AVILA - OAB:1823-A/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18.997

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 282/284, 

conforme disposição do art. 1.023, § 2º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131555 Nr: 23667-50.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA GARCIA DA SILVA FRANDSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19083OAB/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de ação monitória formulada por HSBC Bank 

Brasil S/A – Banco Múltiplo em face de Sônia Garcia da Silva Frandsen, 

ambos qualificados nos autos.

A requerida comprovou a liquidação da dívida às fls. 77/78 - 16/08/2017 e 

consequente perda de objeto da presente ação, o que foi reconhecido 

pela instituição financeira às fls. 81/82, tendo, ainda, o Banco requerido à 

desistência do feito com a condenação da requerida nos termos do artigo 

90 do Código de Processo Civil.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Decido.

É sabido que pagamento extrajudicial, encerra um litígio de caráter 

patrimonial, assim, ante a quitação integral da dívida e evidente perda 

superveniente do objeto, a extinção do feito é a medida que se impõe, 

nada obstando o reconhecimento de que a ré deu causa a ação, portanto, 

deve suportar o ônus de sucumbência.

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação monitória proposta HSBC Bank Brasil S/A – Banco 

Múltiplo em face de Sônia Garcia da Silva Frandsen, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

do valor da causa, no entanto, suspendo pelo prazo de 05 anos, tendo em 

vista a justiça gratuita de fls.69.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.

 P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793217 Nr: 47307-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

pagamento de diligência de Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado a ser expedido no endereço AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, N. 2988, BAIRRO SHANGRI-LA, CUIABÁ/MT, CEP: 78070-200, 

conforme decisão de fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446503 Nr: 20803-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CABRAL - ME, SARA HENRIQUE 

DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial formulada 

por Banco do Brasil S/A em face de M. A. Cabral - ME e Sara Henrique 

Damasio, todos qualificados nos autos.

No contrato nº 40/00276-4 entabulado entre as partes (fls. 23/27, foram 

dados em garantia vários bens (fls. 24vº/25), contudo, o Banco 

demonstrou interesse apenas quanto aos bens imóveis matriculados sob 

os nº 60.964 e 60.965 (fls. 126/127).

Os executados foram citados via edital (fls. 94/97).

O Defensor Público refutou as arguições do credor por negativa geral (fls. 

128), o qual foi impugnado pelo Banco às fls. 130/133.

Pois bem.

Não obstante o teor da petição de fls. 128 vislumbro que não foi apontada 

nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo este, 

portanto, ter regular prosseguimento.

Posto isso, ante o requerimento de fls. 126/127, expeça-se mandado de 

penhora e avaliaçãoquanto aos bens imóveis matriculados sob o nº 

60.964 e 60.965 (fls. 120/123), observando que a intimação dar-se-á, por 

meio do Curador Especial e via Edital publicado no DJE.

Para tanto, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, JUNTE-SE 

aos autos a matrícula atualizada dos bens e promova ao depósito da 

diligência para cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Ademais, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo e/ou 

qualquer outra medida protelatória, sob pena de extinção.

Mantendo-se inerte, intime-se via correio com aviso de recebimento para 

proceder em 05 dias, com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029039-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE KIPPER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1029039-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: BRUNO JOSE KIPPER Vistos etc.. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT LOGAN, placa: OAQ-4648(demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 
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deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observando-se que o comprovante de diligência 

contido no ID. 9947338. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Cumpra-se, servindo 

como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor 

do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001967-64.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.257,99; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE FEITOSA DO NASCIMENTO JUNIOR Vistos, etc.. Intimo 

o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010342-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010342-54.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 29.121,11; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

EXECUTADO: MIZAEL DOS SANTOS Vistos, etc.. Intimo o exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024105-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)
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MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024105-59.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 65.148,19; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: RONDON & NASCIMENTO LTDA 

ME - ME Vistos, etc.. Apesar do tamanho da letra usada na inicial, ser a 

menor possível, com fito de dificultar a análise da peça exordial, tenho que 

com muito custo verifiquei que foi interposta em face da pessoa jurídica e 

ANTONIO JOSE C RONDON, assim, proceda sua anotação. Intimo o 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade do executado reconhecer a dívida e, 

mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e 

honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no 

caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, 

estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, 

do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003218-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003218-83.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 130.088,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CASE CX 3506 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 
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prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11916809. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003289-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003289-85.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.824,18; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

STRADA PLACAS NSA7223 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11939301. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito CUIABÁ, 6 de abril de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001865-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CHRYSTIE VINCENZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001865-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.633,50; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ELLEN CHRYSTIE VINCENZI Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 
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nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VW 

GOL 1.0, placa NJI1358 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 11670707, 

11698233 e 11698449. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito CUIABÁ, 6 de abril de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035448-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035448-18.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 38.156,66; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PONTA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA Vistos, etc.. Intimo o exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035571-16.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VINICIUS COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035571-16.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 19.719,69; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Parte Ré: 

EXECUTADO: LEONARDO VINICIUS COSTA CAMPOS Vistos, etc.. Indefiro 

o pleito de arresto on line, por falta de suporte ao pleito de antecipação, 

ante a ausência de requisitos legais para sua apreciação, diante dos 

documentos apresentados com a exordial. No mais, cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos 

termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se, 

servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada 

pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 

do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007573-39.2018.8.11.0041

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:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007573-39.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 23.919,86; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MAX 

LUIS DE ARRUDA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 

12486366 , JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito 

concernente à baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem como de 

restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038743-63.2017.8.11.0041

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:

ERASMO LEITE JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038743-63.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.363,65; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

ERASMO LEITE JUNIOR Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID. 11269878, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o pleito concernente à baixa de bloqueio via Sistema Renajud, bem como 

de restritivos em nome do requerido oriundos desta demanda, haja vista a 

inexistência de determinação judicial nesse sentido. No mais, constato que 

não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de abril de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029700-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO COSTA ESTRELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029700-05.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 29.647,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BRUNO COSTA ESTRELA 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc.. Verifica-se na petição de Id 

12531375 que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o 

presente litígio, inclusive apresentando o autor comprovante de quitação 

no id 12166570 . Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

renuncia de prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029700-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO COSTA ESTRELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029700-05.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 29.647,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BRUNO COSTA ESTRELA 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos, etc.. Verifica-se na petição de Id 

12531375 que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o 

presente litígio, inclusive apresentando o autor comprovante de quitação 

no id 12166570 . Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

renuncia de prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007453-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALVADOR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007453-93.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.624,20; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

SALVADOR DOS SANTOS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 10548672, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação 

ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que 

proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de abril de 2018. PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1020928-53.2017.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: FABIULA MULLER

REQUERIDO(A,S): SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, 

DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA e MARCELO ANDRADE SILVA

CITANDO(A,S): SÃO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME, 

CNPJ/MF 13.713.610/0001-84; DANIEL VIEIRA DOS SANTOS PENHA, CPF 

966.855.731-04 e MARCELO ANDRADE SILVA, CPF 702.722.201-91

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/07/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 97.771,23

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente 

97.771,23. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2018.

Assinado eletronicamente

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013705-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão do oficial de justiça e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis. Suzana 

N. Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022057-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SANCHES NEGRINI - ME (EXECUTADO)

MARIANE DIAS (EXECUTADO)
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Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008727-29.2017.8.11.0041

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:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

acostada aos autos, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020047-76.2017.8.11.0041

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:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021512-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E SIMBO-FRUTAS E LEGUMES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555/O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006522-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e a 

intimação da apreensão, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos,  no prazo legal .  Mi lena Salguei ro,  Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019345-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANIA BOFF DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se penhora no bem dado 

em garantia no título executado o qual possui preferência de constrição. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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Vistos, etc. Intime-se o requerido para manifestar sobre pedido de 

aditamento da inicial. Após, intime-se a parte autora para manifestar sobre 

documentos juntados e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 22.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005047-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA DA LUZ SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 094.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005092-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILZA MARQUES RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017973-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BANDEIRA DUARTE FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032569-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

 

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: 1007741-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA PAULA COSTA (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, recolha-se mandado sem 

cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018788-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495/O (ADVOGADO)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Proceda-se avaliação do bem penhorado, com especificação 

de valor de mercado, existência de benfeitorias e constatação sobre 

ocupação do referido. Nomeio como perito o Sr. Luiz Gustavo Figueiredo - 

(65)99972-6854/3623-2556, fixando o valor dos honorários periciais em 

R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) a ser depositado pelo autor, no 

prazo legal. Após, digam as partes, nada sendo requerido, deverá o autor 

apresentar certidão de débito de imposto ou negativa. Após, atualize-se o 

débito e remeta-se o feito à Central de Venda Judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036736-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão, intime-se a parte requerida 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, 

09.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYCA NAGANO BEZERRA OAB - MT17185/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo a defesa de KLEBIO LOURENÇO DE LIMA, como 

contestação. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão do meirinho 

e providenciar no prazo legal a citação do requerido não localizado por 

uma das formas de Lei. Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

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:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos.Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019480-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PAOLA RADI MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido 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, 09.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015934-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO HENRIQUE ROSSI ZAMBONINI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, pois não cabe este Juízo 

compelir a realizar atos processuais quem não é parte na relação 

processual. Decorrido o prazo concedido, certifique-se sobre 

manifestação e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001752-88.2017.8.11.0041

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:

BAIANINHOS COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (RÉU)

MARIA PIEDADE CARVALHO TELES SANTANA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.04.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009044-90.2018.8.11.0041

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:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (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: 1009113-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR DOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012061-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TRINDADE GUIMARAES (EXECUTADO)
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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, 09.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora 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. Desentranhe-se mandado para 

cumprir a citação por hora certa, se necessário. Não havendo condições 

de citar a parte requerida, mesmo por hora certa, deverá o meirinho 

informar e após, o autor providenciar a citação por uma das formas de Lei 

e no prazo legal. Após, analisarei pedido de constrição judicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.04.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

 

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 requerido e 

data de nascimento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005791-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINEIA ZOZOMAZORE DUARTE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, bem como, providenciar a citação por uma 

das formas de Lei, 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: 1025199-08.2017.8.11.0041

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:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CESAR SILVA DE MORAES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017218-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SANDOVAL - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal, sobre a pesquisa efetivada no Renajud, bem como, sobre o 

alvará expedido aos autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025346-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos,  no prazo legal .  Mi lena Salguei ro,  Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010330-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERELEPPI MODA INFANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal e ainda, sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014532-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal e ainda, sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034827-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

 

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. Gabriella Gahyva 

Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1114227 Nr: 16395-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPYNET COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não há como homologar acordo quando uma das partes não está 

represnetada nos autos.

Entretanto, considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos pelo autor, com relação ao débito em 

aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III 

“b” do CPC. Custas pelo requerido..

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.: 456520 Nr: 27237-54.2010.811.0041

 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): MAURO ANGÊLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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

 Cod. Proc.: 905818 Nr: 34118-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho na comarca deprecada, Primeira Vara 

Cível da Comarca de Jaciara - MT, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799333 Nr: 5752-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREIDE FORNARI SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI- FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/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.: 1110145 Nr: 14731-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077011 Nr: 58654-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/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.: 1008182 Nr: 26812-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

Certidão de Decurso de Prazo de fls. 107 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 9834 Nr: 1779-89.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, RITA DE 

CASSIA P. MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO AO AUTOR: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, em face da expiração do prazo de dilação 

concedido às fls. 393 destes autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 1100262 Nr: 10658-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, SABRINA 

SCHEINEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-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

 Cod. Proc.: 931086 Nr: 49878-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHO ME, 

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009189-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SANTOS DE LIMA - ME (EXECUTADO)

WASHINGTON SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009189-49.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 38.269,62; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: WASHINGTON SANTOS DE 

LIMA - ME, WASHINGTON SANTOS DE LIMA Vistos. Processo pendente 

de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 

quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de abril de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033569-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033569-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 35.974,03; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: CONSTRUTORA HG3 EIRELI - EPP 

Vistos. O Autor alegou que o Devedor pagou algumas parcelas em atraso 

e encontra-se em mora partir da parcela nº 14, com vencimento em 

27/11/2017, entretanto, a notificação para constituição em mora que 

consta nos autos diz respeito a parcela anterior, cujo vencimento deu-se 

em 27/08/2017 (Documentos ID. 10526713). Ou seja, o devedor quitou as 

parcelas em aberto após a respectiva notificação, tanto que o débito 

referente a estas correspondências foram excluídas do demonstrativo de 

débito apresentado pelo Autor – ID. 12314346. Desconstituída então a 

mora, imprescindível requisito para concessão da liminar ora pleiteada, 

cabe ao Credor promover então sua notificação novamente em caso de 

inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 
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911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

- PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA NA DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O pagamento 

da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, 

elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas parcelas, 

vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova 

notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, Relator: 

Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim sendo, 

concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo Autor, 

para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, válido e 

atualizado sob pena de indeferimento da inicial. A Secretaria 

CERTIFIQUE-SE o recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação 

pelo Autor. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005694-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSIDARLI SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005694-94.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 22.908,26; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: SUSIDARLI SANTOS DA SILVA Vistos. CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo da intimação ID. 12159322. Indefiro o pedido de 

suspensão do feito na forma postulada pelo Autor, pois não se enquadra 

nas hipóteses previstas no art. 313, do CPC[1]. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda 

da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 

legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela 

arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente 

de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: 

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a 

verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada 

a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em 

juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de 

competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código 

regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada 

responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - 

quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono 

da causa e tornar-se pai.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002544-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002544-08.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.850,31; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (15)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

MARCIO LUIZ DE ASSIS Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 10 de abril de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035680-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035680-30.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 164.977,61; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CARTÃO DE CRÉDITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Parte Ré: RÉU: GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES Vistos. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007734-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES LIMA (EXECUTADO)

PNEUS E BORRACHARIA JR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007734-49.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: PNEUS E BORRACHARIA 

JR EIRELI - ME, JOAO ROBERTO GOMES LIMA Vistos. Tratando-se de 

mera retificação dos dados constantes do Sistema, a Secretaria promova 

o cadastramento da Executada ROSIMEIRE CARDOSO PAIXÃO LIMA, 

conforme requerido pelo Exequente – ID. 12441804. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013949-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DA SILVA ESTEVAM (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013949-75.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.900,05; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 

Parte Ré: RÉU: CLEONICE DA SILVA ESTEVAM Vistos. Ad cautelam, o 

Autor regularize a representação processual da requerida, em quinze (15) 

dias, para então analisarmos a homologação do acordo anunciado. 

Intime-se. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 913367 Nr: 39108-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico que em consulta ao SISCONDJ não foi encontrado valores para 

este processo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 719373 Nr: 15023-94.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos.

Intime-se o Banco Requerido a manifestar no prazo legal, acerca do 

pedido de extinção do feito formulada pela parte Autora (fl. 

109/109-verso).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 995232 Nr: 21141-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB/SP 128.341 - OAB:, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 Vistos.Analisando detidamente os autos conclui-se que as questões de 

fato e de direito sobre as quais versam o feito estão totalmente 

demonstradas pelos documentos que o instruem, logo, a demanda pode 

ser julgada no estado em que se encontra. Afinal é dever do juiz que, ao 

constatar a desnecessidade a produção de outras provas quando já 

houver elementos suficientes para formar seu convencimento, passar ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do 

CPC.Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela prestação 

jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve intervir 

ativamente no processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é atribuído 

pelo art. 370, do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da persuasão 

racional, se o magistrado entende que estão reunidos os meios de prova 

indispensáveis para que julgue com segurança, não é obrigado a exercer 

o seu poder instrutórioDiante destas considerações, entendo que na 

hipótese, o processo deve ser julgado no estado em que se encontra 

razão pela qual determino que os autos permaneçam conclusos para 

sentença.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1045687 Nr: 44238-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA 

MAGALHÃES FANAIA - OAB:10.439-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos.Analisando detidamente os autos conclui-se que as questões de 

fato e de direito sobre as quais versam o feito estão totalmente 

demonstradas pelos documentos que o instruem, logo, a demanda pode 

ser julgada no estado em que se encontra. Afinal é dever do juiz que, ao 

constatar a desnecessidade a produção de outras provas quando já 

houver elementos suficientes para formar seu convencimento, passar ao 

julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do 

CPC.Ressalte-se que ao Judiciário cumpre velar pela prestação 

jurisdicional efetiva e útil. Para tanto, o órgão judicial deve intervir 

ativamente no processo, fazendo uso efetivo do poder que lhe é atribuído 

pelo art. 370, do CPC. Portanto, de acordo com o princípio da persuasão 

racional, se o magistrado entende que estão reunidos os meios de prova 

indispensáveis para que julgue com segurança, não é obrigado a exercer 

o seu poder instrutório. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim se pronunciou:“(...) Inexiste, de igual modo, error in 

procedendo em decorrência do indeferimento de determinada prova ou em 

virtude do julgamento antecipado da lide, notadamente porque, ao 

magistrado, destinatário final do acervo probatório reunido nos autos, 

incumbe avaliar a pertinência, assim como a própria necessidade da 

produção de determinada prova. Alias, em se tratando de matéria 

exclusivamente de direito, ou de direito e de fato, sem que haja 

necessidade de produção de prova em audiência, é dada ao juiz a 

possibilidade de conhecer diretamente o pedido, nos termos do art. 330, I, 

da lei adjetiva civil. (...)” (Ag.Reg. no Resp. n.º 1466365/RJ, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2015. DJe 

24/08/2015).Diante destas considerações, entendo que na hipótese, o 

processo deve ser julgado no estado em que se encontra razão pela qual 

determino que os autos permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 932114 Nr: 50462-64.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPGLOBAL LTDA- ME, JULIO CEZAR 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-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 
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Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066693 Nr: 54000-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDES MIGUEIS FARO, CLEUDES MÁRIO TEIXEIRA 

FARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR SOARES GUIMARÃES 

JR. - OAB:OAB/MT 16.832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 INDIQUE A PARTE EXECUTADA EM CINCO DIAS DADOS BÁNCARIOS 

PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464668 Nr: 32506-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. SOARES DA SILVA - ME, LUCIENE SOARES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138292 Nr: 26689-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA FONTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076252 Nr: 58088-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE FONSECA DE CAMPOS - ME, ALINE 

FONSECA DE CAMPOS, VALDECI LEOPOLDINA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora trazer o resumo da inicial em pendrive formato word 

no prazo de dez dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25799 Nr: 1577-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

COMPRÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo requerido na petição retro, impulsiono 

os autos para que o credor atualize o débito exequendo em dez (10) dias, 

a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 709389 Nr: 2269-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, DANIELA 

STRUMIELO CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA - OAB:5.607 

- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - 

OAB:13.582/MT

 Para o credor em cinco dias requerer oque entender de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009143-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDGE PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009143-60.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 40.698,24; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: RUDGE PEREIRA DUARTE Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RUDGE PEREIRA DUARTE, objetivando a 

constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência 

contratual da parte Requerida, frisando que este firmou pactos com 

garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor 

o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 

3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, o Autor 
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comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009194-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009194-71.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 66.307,46; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em face de MARCOS 

CEZAR DE OLIVEIRA, objetivando a constrição de bem móvel, na qual 

alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que 

este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 10 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1027035-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO JUSTINO PIAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027035-16.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 29.623,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NORBERTO JUSTINO PIAIA 

Parte Ré: RÉU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Conforme se depreende 

dos autos a parte Autora pugna pela desistência da ação e consequente 

extinção do presente feito, sendo desnecessária a anuência da parte 

Requerida, eis que seque foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela 

parte requerente (ID. 12405135), fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033541-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO JUSTINO PIAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033541-08.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.556,29; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: NORBERTO JUSTINO PIAIA Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por BANCO ITAUCARD S/A em 

face de NORBERTO JUSTINO PIAIA, em que as partes informam 

composição amigável. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 12550423) 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas remanescentes nos 

termos do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do 

acordo. Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. 

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] 

Art. 90, § 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as 

partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023171-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023171-67.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 50.539,07; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: PERLA DRONJEK SALES RIBEIRO Vistos. Conforme 

se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, sendo desnecessária a anuência 

da parte Requerida, eis que seque foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 12179396), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035128-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO WASHINGTON DA SILVA ATAIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035128-65.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 22.624,36; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: CAIO WASHINGTON DA SILVA ATAIDE Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por BANCO PAN 

S/A contra CAIO WASHINGTON DA SILVA ATAIDE, ambos identificados e 

qualificados na petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse 

direta de um veículo dado em alienação fiduciária em garantia. O Requerido 

foi citado e o veículo foi apreendido (ID. 11793051), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora – certidão ID. 12382718. É um breve relato dos autos. 

Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos 

termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, 

do CPC, julgo procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor 

o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando 

definitiva a liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiando-se ao 

DETRAN para comunicar que o Autor está autorizado a proceder à 

transferência do veículo a terceiros que indicar. Condeno o Réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, 

não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017172-36.2017.8.11.0041

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:

DIRCILEY AUXILIADORA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017172-36.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.013,62; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: DIRCILEY AUXILIADORA DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

BANCO J SAFRA S/A contra DICILEY AUXILIADORA DA SILVA, ambos 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. O Requerido foi citado e o veículo foi apreendido (ID. 8306669 

e 8306670), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

sequer requerer a purgação da mora – certidão ID. 12473436. É um breve 

relato dos autos. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com 

fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e 

consoante art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial, 

consolidando nas mãos do Autor o domínio e posse plenos e exclusivos 

do veículo apreendido, tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda 

pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficiando-se ao DETRAN para comunicar que o Autor está 

autorizado a proceder à transferência do veículo a terceiros que indicar. 

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este que ora arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018465-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURIVAN LIMA NASCIMENTO (DEPRECADO)

 

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: 1009040-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO AQUINO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009040-53.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 28.253,85; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: MARIO AQUINO 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 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: 1000181-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE APARECIDA MONTANA 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE - ME (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000351-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; 

outrossim, quanto ao art 2ª da referida Portaria, informo que somente será 

necessário a juntada de comprovante original se o depósito for realizado 

SEM a emissão da guia no site, em depósitos realizados na antiga conta 

14.239-5 Agencia 3834-2 CNPJ nº 01.267.533/0001-05, ” _no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019679-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036667-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ABRAO DE SIQUEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030626-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030626-83.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 113.050,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. Parte 

Ré: RÉU: PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO DESPACHO Vistos etc. 

Cite-se a requerida para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 334 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009122-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009122-84.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.504.888,35; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: TRIADE ATACADO E 

VAREJO LTDA - ME, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO 

DE OLIVEIRA, OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, 

LUIZA MARIA DA COSTA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 10 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: 1009231-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009231-98.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.851,47; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JUNIOR SILVA FERREIRA 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009120-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SANTANA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUIS SANTANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009120-17.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 27.659,31; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: LUIS SANTANA DE OLIVEIRA - ME, 

LUIS SANTANA DE OLIVEIRA, LUIS BENEDITO SANTANA DE OLIVEIRA 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009185-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WGLEICE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009185-12.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.830,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: WGLEICE SOARES DA SILVA 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 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: 1009207-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009207-70.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 41.696,77; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ADILSO BENEDITO DAS 

NEVES DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955813 Nr: 2938-37.2015.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a tentativa de citação restou infrutífera, conforme 

certificado nos autos, defiro o pedido de fls. 75.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1131732 Nr: 23757-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro parcialmente o pedido de fls. 56, desentranhe-se o mandado de 

busca e apreensão e citação de fls. 26, aditando-o quanto ao atual 

endereço do requerido, conforme declinado às fls. 56, ficando autorizado 

o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento.

III – Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial.

IV – Intime-se o requerente para juntar aos autos o comprovante original 

do depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812243 Nr: 18732-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:15020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição. BV Financeira S/A – Crédito Finaciamento e 

Investimento ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão em 

face de Roberto Nunes de Oliveira, ambos devidamente qualificados e 

representados, alegando o que segue. (...) É o relatório. Fundamento e 

Decido. Extrai-se dos autos que por anos o processo tramitou sem a 

devida manifestação do requerente, que não representa qualquer medida 

de proteção ao direito do credor, porém, geram despesas para o poder 

público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o 

andamento célere de outros processos. O Cartório Judicial tem sido 

utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o 

princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação. De 

início, cumpre observar que desde a propositura da demanda, 07/05/2013 

até os dias de hoje, não houve a devida manifestação do requerente 

nestes autos, visto que, até o momento não se cumpriu a determinação 

inicial proferida em 16/05/2013 (fls. 26). (...) Com base nestas premissas, 

conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição intercorrente 

merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do 

crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, 

exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil de 2002. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II do CPC. Condeno a parte requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há mais patrono constituído ao executado nos 

autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 918006 Nr: 42074-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA SANTA RITA DA SILVA SEBBA -ME, 

RUBIA SANTA RITA DA SILVA

 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.

Defiro a consulta de bens dos executados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: Rubia Santa Rita da Silva 

SEBBA ME – CNPJ n. 10.517.513/0001-28 e Rubia Santa Rita da Silva – 

CPF nº 002.411.781-18.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785555 Nr: 39420-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA - EPP, 

JOADIR NESTOR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta do 

endereço do executado: Supermercado São João Ltda – CNPJ n. 

09.258.573/0001-94 e Joadir Nestor do Nascimento – CPF nº 

483.734.511-53.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912725 Nr: 38675-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

I – Intime-se o requerente para emendar a inicial, trazendo para os autos o 

demonstrativo atualizado da planilha de débito, consoante vigora no art. 

798, II, b do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após retornem os autos conclusos, com urgência.

II – Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373277 Nr: 9766-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, PAULO JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:61.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que o exequente esgotou os meios ordinários para 

localização de bens de titularidade do devedor, defiro o pedido de consulta 

junto à Delegacia da Receita Federal (Infojud) e ao sistema Renajud, para 

localização de bens da executada Lidiane Nascimento da Silva, CPF nº 

652.572.272-15.

II - Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se 

o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento.

III - Indefiro, por outro lado, o pedido de sucessão processual aviado à fl. 

109, tendo em vista que tal pleito já foi autorizado nos autos, conforme se 

denota à fl. 91.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805123 Nr: 11588-44.2013.811.0041

 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): CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a tentativa de citação restou infrutífera, conforme 

certificado nos autos, defiro o pedido de fls. 55.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 196519 Nr: 11790-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ 

DE SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO que, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes de 

fls. 613/614 foram apresentados no prazo legal.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono 

os autos para intimar a parte requerida a manifestar nos autos, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOUZA JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000402-31.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 246.078,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELZA SOUZA JOSETTI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Elza Souza Josetti ingressou com 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C 

Indenizatória Por Danos Morais C/ Pedido de Tutela de Urgência em face 

de Banco Panamericano S/A. Afirma a requerente que é idosa, servidora 

pública estadual aposentada, recebendo seu benefício mensalmente e que 

após consulta de seu holerite online notou que havia 

lançamentos/descontos na modalidade cartão de crédito, realizados pelo 

banco requerido desde julho/2013. Aduz que nunca realizou qualquer 

negócio jurídico com a instituição financeira requerida. Assim, em sede de 

tutela antecipada, requer seja determinado ao banco requerido que se 

abstenha de efetuar novos descontos relativos ao cartão de crédito na 

folha de pagamento da requerente. Postula ainda pela a inversão do ônus 

da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

postulado pela requerente, defiro, excepcionalmente, o recolhimento das 

custas ao final do processo, ante a alegação de impossibilidade da mesma 

de custear as despesas processuais, garantindo-lhe, dessa forma, o 

direito constitucional de acesso à Justiça. No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ Assim, Inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante 

ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a 

inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, 

pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a 

sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus 

processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as 

despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a 

parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO 

DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna seja determinado ao 

banco requerido que se abstenha de efetuar novos descontos relativos 

ao cartão de crédito na folha de pagamento da requerente. Deixo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 203 de 446



analisar o pedido de tutela antecipada após a contestação. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 334 e 344 ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 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: 1028122-07.2017.8.11.0041

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:

E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

ELISMAR ALVES DE SOUZA (RÉU)

MICHELLE MARTHA BARBOZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028122-07.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 104.319,17; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - ME, ELISMAR 

ALVES DE SOUZA, MICHELLE MARTHA BARBOZA 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, 10 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: 1029553-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO 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: 

1029553-76.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 101.109,14; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Parte Ré: REQUERIDO: TRANSPAVIM 

TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 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: FORD, 

MODELO: RANGER CAB. DUPLA XLT 4X2 2.5 16V, PLACA: QBB-3855, 

COR: PRETO, ANO/FAB: 2014/2014, RENAVAM: 01006469076, CHASSI: 

8AFAR22F7EJ210855, 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, 10 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: 1031483-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

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:

RODAO VEICULOS LTDA (RÉU)

JOSE FURLANETE CONESA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031483-32.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.621,09; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: RÉU: RODAO VEICULOS 

LTDA, JOSE FURLANETE CONESA SENTENÇA Vistos etc. I – 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – 

SICOOB INTEGRAÇÃO, propôs Ação Monitória, em face RODÃO 

VEÍCULOS LTDA e JOSÉ FURLANETE CONESA. Na petição de Id 11686204 

requereu a Cooperativa autora a desistência da ação em relação ao 

requerido JOSÉ FURLANETE CONESA. Em consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil, apenas e tão somente em relação ao requerido 

JOSÉ FURLANETE CONESA. II – Recolhidas as custas processuais, 

prossegue-se a ação em relação à devedora Rodão Veículos Ltda. III – 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). IV – 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. V – 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, 10 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: 1026861-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026861-07.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 49.418,75; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: MARCOS MARCELINO ALBUES 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: GM Modelo: S CABDUP Ano: 2013/14 

Placa: EZA4419 RENAVAM: 00568335520 CHASSI: 9BG148LP0EC400362, 

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, 10 de abril de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032182-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA (REQUERENTE)

LEANDRO COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032182-23.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 300.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAQUEL OLIVEIRA 

SEGUNDO NOGUEIRA GARCIA, LEANDRO COSTA GARCIA Parte Ré: 

REQUERIDO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III 

- SPE LTDA., BANCO RODOBENS S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. Pugnam os requerentes pela gratuidade da justiça, sob o argumento 

de falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais e nem com os honorários advocatícios. Indefiro o pedido de 

justiça gratuita dos requerentes. Com efeito, entendo que os mesmos não 

trouxeram aos autos prova de que realmente não possuem condições de 

arcar com as taxas judiciárias que porventura serão necessárias ao 

desenrolar do processo e uma vez que não ficou comprovada a sua 

incapacidade financeira ou condição de miserabilidade, com base no 

documento acostado na petição de Id 10713307, deve proceder ao 

recolhimento das custas. Assim devem os requerentes promover o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção da ação sem julgamento de mérito. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 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: 1031172-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO JORGE DA SILVA (RÉU)

CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031172-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.075,59; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS 

BANCÁRIOS, INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: RÉU: CMM CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA EIRELI - EPP, CAIO JORGE DA SILVA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se os devedores para pagamento 

do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o 

documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo 

judicial (artigo 702 do CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de custas 

processuais. 3. Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante 

do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032291-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.O. DE SOUZA SAMPAIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

CHARLES OSMAR DE SOUZA SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032291-37.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 215.195,53; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: C.O. DE SOUZA SAMPAIO EIRELI - ME, CHARLES OSMAR 

DE SOUZA SAMPAIO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. Citem-se 

os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 205 de 446



constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 2. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro 

do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo 

Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 5. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035968-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. TRANSPORTE - 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: 

1035968-75.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 121.888,77; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[CITAÇÃO, Intimação / 

Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: A. R. TRANSPORTE - EIRELI - ME 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Compulsando os autos observo 

que trata-se de carta precatória, em que a parte autora, interessada, 

requereu diretamente ao juízo da Comarca onde foi localizado o veículo 

com vistas à sua apreensão, através de simples requerimento, consoante 

permite o artigo 3º parágrafo 12 do Decreto Lei 911/69 (incluído pela Lei n. 

12.043/2014). Promovido o recolhimento das custas mínimas da carta 

precatória, defiro liminarmente o pedido de busca e apreensão, 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, a ser cumprido no endereço 

informado na carta precatória, petição de Id 10889483: AVENIDA ISAAC 

PÓVOAS, Nº 320, CENTRO SUL, CUIABÁ/MT, CEP: 78045-200, dos bens, 

veículos: MARCA: SR – MODELO: RANDON SR TQ TANQUE – PLACA: 

OYC-0393 – CHASSI:9ADV1213FFM394121 – RENAVAM: 01043755591 – 

ANO: 2015/2015 - COR: PRETA; MARCA: SR – MODELO: RANDON SR TQ 

TANQUE – PLACA: OYC-0353 – CHASSI: 9ADV1133FFM394120 – 

RENAVAM: 01043755109 – ANO: 2015/2015 – COR: PRETA. 

Depositando-os em mãos do fiel depositário indicado na referida petição 

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. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 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: 1001788-96.2018.8.11.0041

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:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001788-96.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.045,84; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: AUTO POSTO SAO 

CHARBEL LTDA 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 MITSUBISHI/ PAJERO TR4 FLEX 

HP, Ano Fabricação/Modelo 2013/2014, Chassi 93XFRH77WECD86720, 

Renavam 595310281, Placa OBS-8419, Cor BRANCA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025195-68.2017.8.11.0041

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:

ADAO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025195-68.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.723,56; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ADAO PEREIRA 

SENTENÇA Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Adão Pereira, no 

entanto, requereu, na petição de Id 9986923, a desistência do feito, 

aduzindo que as partes transigiram extrajudicialmente. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de determinar baixa 

de restrições junto ao Renajud e órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 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: 1005933-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEOMA PEREIRA BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005933-35.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.557,07; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: KEOMA PEREIRA BENTO 

SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão, em face de Keoma Pereira Bento, no entanto, 

requereu, na petição de Id 8238004, a desistência do feito, aduzindo que 

as partes transigiram extrajudicialmente. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de determinar baixa 

de restrições junto ao Renajud e órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024053-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FABRICIO NUNES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024053-29.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 138.329,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: MARCUS FABRICIO 

NUNES DOS SANTOS Sentença Vistos etc. Homologo por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, vindo na petição de Id 12608415, em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes e 

honorários advocatícios na forma pactuada no acordo. Deixo de 

determinar baixa de restrições junto ao Renajud e órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste 

sentido. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 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: 1032600-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Borges Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032600-58.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 56.443,82; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ALEXANDRE 

BORGES SANTOS SENTENÇA Vistos etc. BV Financeira S/A propôs Ação 

de Busca e Apreensão, em face Alexandre Borges Santos, no entanto, 

requereu, na petição de Id 12588452, a desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo 

de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista inexistirem 

ordens emanadas por este Juízo neste sentido. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025590-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORLANDO BATISTA LEITAO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025590-60.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 205.458,43; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[TRANSAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

RÉU: JORLANDO BATISTA LEITAO SENTENÇA Vistos etc. Banco 

Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação Monitória, em face Jorlando 

Batista Leitão, no entanto, requereu, na petição de Id 1257414, a 

desistência do feito, aduzindo que as partes transigiram 

extrajudicialmente. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, 

tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 10 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: 1033507-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033507-33.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.634,62; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte 

Ré: REQUERIDO: JOAO HENRIQUE ALVES SENTENÇA Vistos etc. Banco 

RCI Brasil S/A propôs Ação de busca e apreensão, em face João 

Henrique Alves, no entanto, requereu, na petição de Id 11599557, a 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Recolha-se IMEDIATAMENTE o mandado de busca e 

apreensão expedido. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de 

restrições, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo 

neste sentido. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 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 das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1086636 Nr: 4572-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13595, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, Ricardo Spinelli - 

OAB:15.204, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Ante o exposto:a) Reconheço a preclusão consumativa das matérias 

preliminares reapresentadas pelo réu, por conseguinte, indefiro a 

reapreciação destas;b) Defiro o ingresso do Estado de Mato Grosso no 

polo ativo da lide. Procedam-se as alterações necessárias;c) Defiro a 

juntada dos documentos encartados pelo réu na Ref. 55;d) Não 

vislumbrando hipótese que possa levar à extinção do processo sem 

julgamento do mérito ou ao julgamento imediato da lide, julgo o processo 

saneado, eis que estão presentes todas as condições da ação, bem como 

os pressupostos de validade, existência e desenvolvimento da relação 

processual. Reconheço que as partes são legítimas e bem representadas. 

Assim, saneado o processo, fixo como ponto controvertido: “Se houve 

omissão do réu Éder de Morais Dias e, por conseguinte, superfaturamento 

no contrato emergencial de 2 (dois) meses para locação de painel de LED 

denominado “Relógio da Copa” celebrado com a empresa Ligraf e se o 

lapso temporal sem painel contador de dias para a Copa do Mundo, ou 

seja, entre o término do contrato com a empresa Ligraf e a contratação da 

empresa vencedora da licitação, Sette Locação, se deu em razão da 

omissão do réu Éder de Morais Dias no trato com a coisa pública;e) 

Determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se resta 

alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade 

quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas;f) Depois de 

cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessario. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1167564 Nr: 39052-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMA - SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - PROC. 

DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos etc.Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato 

Grosso em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do 

Réu na obrigação de fazer consistente em editar o calendário de 

pagamentos do ano de 2016, fazendo expressamente constar as datas 

em que serão pagos os salários, sempre na mesma data e sem distinção 

de tratamento e no último dia útil de cada mês, sob pena de multa. ( ... ). 

Decido.Face à possibilidade de julgamento antecipado da lide, informem as 

partes, inclusive o Ministério Público na condição de custos legis, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, 

especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1142957 Nr: 28683-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E 

DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112, LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Ante o exposto, determino que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto à possibilidade de ser reconhecida a continência 

entre esta ação e a de nº 39052-38.2016.811.0041 – Cód. 1167564.Após 

decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público. Em seguida, 

retornem-me o processo concluso.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1001829 Nr: 24183-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, Diego de Mamam Dorigatti (Procurador do 

Estado) - OAB:13647-A, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de ref. 80, 

remeto o presente feito a matéria de imprensa, a fim de intimar a defesa do 

requerido Ulisses Antônio Lemes do Prado, para querendo, manifestar-se 

nos autos acerca da resposta de ref. 86, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1108284 Nr: 13979-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA RIBEIRO MUNHOZ BRAGA, 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Diego de Mamam 

Dorigatti (Procurador do Estado) - OAB:13647-A, FRANK ANTONIO 

DA SILVA - OAB:12.372/MT, JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT - 

PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, 

PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Ante o exposto, no que tange à ação principal, postergo a análise das 

contestações e manifestações de prova para depois das diligências a 

serem realizadas na reconvenção;No tocante à reconvenção interposta 

pela reconvinte Sônia Ribeiro Munhoz Braga:a)- Determino que a 

Reconvinte corrija o valor da causa no prazo de 15 (dias), que deverá ser 

a soma das 12 (doze) prestações mensais do desconto previdenciário 

atual, devendo acostar aos autos os 3 (três) últimos contracheques, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC;b)- Após a 

correção do valor da causa, determino que o Cartório Distribuidor 

apresente no processo o cálculo das custas judiciais, procedendo-se ao 

necessário, nos termos dos artigos 286, parágrafo único do CPC cc 620, 

II, 1.028, §6º e 1.203, II, da CNGC;c)- Em seguida, determino que 

Reconvinte, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas, sob pena de 

ser cancelada a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.d)- 

Concretizadas as determinações, retornem-me os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1143750 Nr: 29037-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR ALVES DE ALMEIDA, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - PROC ESTADO - 

OAB:, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576, 

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS, PATRICK DE ARAÚJO 

AYALA (Procurador do Estado) - OAB:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a permanência da requerida Lenir Alves de Almeida no serviço 

público, ao transformar seu emprego em cargo estatutário (Ato OMD 

027/90); e ainda, do Ato nº 008/87, que a enquadrou no cargo de Agente 

de Portaria Legislativo; do Ato nº. 008/88, que a incluiu no cargo de 

Agente Legislativo; do Ato nº 027/92, que a enquadrou no cargo de Oficial 

de Apoio Legislativo; do Ato nº. 279/MD/94, que a enquadrou no cargo de 

Agente de Apoio Legislativo; do Ato nº 601/03, que a enquadrou no cargo 

de carreira de Técnico Legislativo de Nível Fundamental; e, ainda, todos os 

atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

progressão, incorporação e etc.Condeno a requerida Lenir Alves de 

Almeida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam 

o pagamento à requerida Lenir Alves de Almeida, de qualquer 

remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados 

nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação 

acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006559-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. S. (REQUERIDO)

B. R. G. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. E. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

A. D. S. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1006559-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSANEI GOES DE 

SOUZA REQUERIDO: SIRLEI GOES DE SOUZA, BRUNO RAFAEL GAMA DA 

ROSA Vistos etc. Diligencie a ilustre Gestora, em busca de notícias 

atualizadas acerca das Cartas Precatórias expedidas (id: 8195539 e 

10208274). Sem prejuízo da ordem acima, intime-se a parte autora, por 

meio de sua culta advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

acerca dos documentos do id: 10890705, requerendo o que de direito. 

Após, vista ao douto Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001403-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - MT0015934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1001403-85.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO PARTE RÉ: POLIANA 

OLIVEIRA DA SILVA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.000,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

"Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Manoel Joaquim da 

Silva Filho, em face de Poliana Oliveira da Silva. Esclarece a parte autora, 

que a curatelanda sofreu um acidente vascular encefálico isquêmico em 

ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, ficando limitada ao leito, 

com tetraplegia espástica, o que a impossibilita da prática dos atos da vida 

civil, conforme declaração médica de id. 4636035. A ação foi recebida – 

id. 4639799, quando, então, foi deferido o pedido de tutela de urgência, 

nomeando o autor, curador provisório da curatelanda. Termo de curatela 

assinado – id. 8150329. Relatório de estudo social – id. 4978706, onde se 

contatou que a curatelanda está impossibilitada de realizar movimentos 

físicos, porém, escuta e movimenta os olhos. Certidão positiva de citação 

da curatelanda, cuja diligência possibilitou averiguar que a curatelada não 

possui condições para se locomover, sendo acompanhada por uma 

enfermeira. Nomeado curador especial – id. 9773796, foi apresentada 

contestação por negativa geral – id. 10094056. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pedido de 

curatela. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 
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deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

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. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelada sofreu um acidente vascular encefálico 

isquêmico em ponto, evoluindo para síndrome de “locked-in”, com 

tetraplegia espástica, encontrando-se, hoje, restrita ao leito, sem qualquer 

possibilidade de locomoção, o que a impossibilita à prática dos atos da 

vida civil. A fim de corroborar os fatos apresentados, o estudo 

psicossocial realizado – id. 4978706, constatou que a curatelanda “no 

momento encontra-se incapacitada para realizar movimentos físicos, como 

caminhar, falar, fazer movimento com os braços e pernas, porém 

observamos que ela escuta e movimenta os olhos”. Ademais, continuam 

as técnicas responsáveis pelo estudo: “durante o percurso da entrevista 

percebemos que a interditada aparentou estar sendo muito bem cuidada 

pela família, oferecendo a ela muito carinho e atenção, bem como 

tratamento necessário para sua recuperação e restabelecimento com boa 

qualidade de vida”. A curatela se apresenta como medida necessária 

neste momento, diante da completa incapacidade da curatelanda ao 

exercício dos atos da vida civil, estando o autor, seu genitor, apto ao 

exercício do encargo. 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 

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que o autor, pratique os atos da vida civil de sua filha, 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, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. 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, 08 de fevereiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito". Eu, RUBENS ANTONIO DE 

CAMPOS FILHO , digitei. Cuiabá - MT, 26 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003325-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 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 : 

1003325-30.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA RÉU: 

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI Vistos etc. Intime-se a parte autora, para 

manifestar-se acerca do interesse, no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Despacho 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 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 : 

1037521-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA GABRIELA DANTAS TENUTA 

RÉU: OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES JUNIOR Vistos etc. Intime-se a 

parte autora, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

dos documentos id 12621794, alertando-a de que seu silêncio, será 

entendido, por este juízo, como concordância tácita da quitação e, 

extinção da ação. Após, colha-se a manifestação do digno Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018389-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. D. M. (RÉU)

F. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024043-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HORACIO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA ENEDINA DE AMORIM QUENTAL (RÉU)

Y. M. D. A. Q. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/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: 

1024043-82.2017.8.11.0041 Parte Autora: AUTOR: JOAO HORACIO NETO 

Parte Ré: RÉU: KAMILLA ENEDINA DE AMORIM QUENTAL, YULIA MONIZE 

DE AMORIM QUENTAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda proposta 

por João Horácio Neto, requerendo a guarda de Kamilla Enedina de Amorim 

Quental e Yulia Monize de Amorim Quental, todos devidamente 

qualificados nos autos. Kamila vem aos autos, no id. 12405736 

demonstrando que, atingiu a sua maioridade civil, em dezembro/2017, 

pugnando pela guarda provisória de sua irmã, Yulia que, se encontra 

prestes à completar 16 anos de idade. Afirma que, o autor se encontra 

residindo no Estado de Pernambuco, o que dificulta no auxílio de Yulia que, 

continua residindo em Cuiabá, juntamente com sua irmã, ora peticionante. 

Aduz, ainda que, necessita do termo de guarda em seu favor para 

reestabelecer o benefício de pensão por morte, deixado por seu falecido 

pai, em favor de Yulia, junto ao INSS. Relatei o necessário. DECIDO. Diante 

dos fatos estampados na petição do id.12405736, verifico que, o pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 210 de 446



de guarda formulado perdeu o seu objeto com relação à Kamila Enedina de 

Amorim Quental, em razão de sua maioridade civil, sendo assim, determino 

a retificação do polo passivo da presente ação, incluindo também, Kamila, 

no polo ativo, já que, pugna pela guarda de sua irmã mais nova. Do mesmo 

modo, o relato da requerida de que, necessita da guarda provisória de sua 

irmã, para promover os atos de seu interesse, se revela conveniente, isto 

porque, com a mudança do autor para cidade distinta, a adolescente fica 

sem assistência imediata no que lhe for preciso. Acrescente-se a isso 

que, a beneficiária já alcançou dezesseis anos, podendo por isso, se 

manifestar quanto ao local que pretende morar e sob o apoio de quem 

pretende ficar. Assim, diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, REVOGO a decisão do id.9295906, com fundamento no art. 33 do 

ECA, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo que concedo a 

guarda provisória de Yulia Monize de Amorim Quental à sua irmã Kamilla 

Enedina de Amorim Quental, até ulterior deliberação. Intime-se o autor, por 

meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito. Realize-se estudo da adolescente e de sua 

família, em 15 (quinze) dias. Rogue-se urgência. Notifique-se o digno 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003380-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL LARA LEITE (REQUERENTE)

VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1003380-78.2018.8.11.0041; Parte Autora: REQUERENTE: VIVIANE 

CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE e RAUL LARA 

LEITE Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

Viviane Cristina Pereira de Arruda Kawamoto Lara Leite e Raul Lara Leite, 

ambos devidamente qualificados e representados nos autos. Esclarecem 

os autores que são casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, 

desde 27 de outubro de 2010, conforme se verifica da certidão de 

casamento anexa – id. 11767239. Informam que, da união, nasceu Victoria 

Kawamoto Lara Leite, na data de 02/06/2007 - 11767095, José Paulo 

Kawamoto Lara Leite, na data de 25/06/2010 – id. 11767115 e, Maria Luiza 

Kawamoto Lara Leite, nascida na data de 06/08/2013 – id. 11767132, 

quanto aos quais estabeleceram o exercício da guarda na forma 

compartilhada, determinando período de convivência. Acordam os 

requerentes quanto à partilha dos bens comunicáveis. A autora esclarece 

que voltará a usar o nome de solteira: Viviane Cristina Pereira de Arruda 

Kawamoto. Comprovante de recolhimento das custas processuais no id. 

1177368. Após emenda da inicial – id. 12331524, determinada face ao 

valor da causa - id. 11774607, a ação foi recebida, nos termo da decisão 

de id. 12349810. O Ministério Público pugnou pela readequação do acordo, 

para que as partes estabelecessem um valor e forma de atualização do 

valor dos alimentos, para fins de execução – id. 12423998, do qual se 

manifestaram os requerentes no id. 12572188. Diante dos esclarecimentos 

dos postulantes, quanto às despesas custeadas, mensalmente, pelo 

requerente, que perfazem a quantia de R$ 3.650,10 (três mil seiscentos e 

cinquenta reais e dez centavos), referente o pagamento da mensalidade 

escolar, além do plano de saúde, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), dos três filhos, o ilustre Ministério Público Estadual pugnou pela 

homologação do acordo, conforme manifestação, acostada ao id. 

12615779. É o relatório Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Viviane Cristina Pereira de Arruda 

Kawamoto Lara Leite e Raul Lara Leite, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. A presente ação visa à homologação de acordo 

extrajudicial realizado entre as partes, representadas e plenamente 

capazes, quanto à extinção da sociedade conjugal dos requerentes por 

meio do divórcio, além da guarda, convivência e alimentos no que se 

refere aos filhos. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, constante da inicial – id. 

11766985 e emenda de id 12572188, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO de VIVIANE 

CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE e RAUL LARA 

LEITE, com fundamento nos arts. 226, §6º da Constituição da República, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira: VIVIANE CRISTINA PEREIRA 

DE ARRUDA KAWAMOTO. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil 

para averbação. Outrossim, com fulcro no §6º do art. 98 do CPC, DEFIRO 

o pedido de parcelamento das custas processuais, em 05 (cinco) parcelas 

mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, conforme disciplina 

o § 7º do art. 468 da CNGC. O pagamento da primeira parcela deverá ser 

realizado, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar desta data. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas 

devidas, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 09 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037333-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TERESINHA MARCONDES DE ALMEIDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1037333-67.2017.8.11.0041, : Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[BEM 

DE FAMÍLIA, ATOS UNILATERAIS]. REQUERENTE: IARA TERESINHA 

MARCONDES DE ALMEIDA PIRES Vistos. Iara Teresinha Marcondes de 

Almeida Pires, devidamente qualificada, formulou o presente pedido de 

Alvará Judicial, para o fim de levantamento e saque dos valores 

depositados na conta vinculada do PIS/PASEP, mantida junto à Caixa 

Econômica Federal, da titularidade de José Rafhael Fagundes de Almeida, 

falecido em 03 de junho de 1990, sob os fundamentos lançados na inicial. 

O processo foi distribuído à 3ª Vara Cível desta capital, e o processo foi 

redistribuído a esta vara (Id. 11099756). É o breve relatório. D E C I D O. 

Os documentos comprovam que a requerente tem legitimidade para 

formular este pedido, visto que é filha do de cujus, que deixou apenas 01 

(uma) filha, ora requerente, e a outra herdeira, sua genitora, falecida 

também, conforme certidão de óbito (Id. 11098160 e Id. 11098150). 

Portanto, dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o 

pedido de alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque 

dos valores porventura creditados, referente ao PIS/PASEP mantida junto 

a Caixa Econômica Federal, da titularidade do falecido José Rafhael 

Fagundes de Almeida, em favor da requerente Iara Teresinha Marcondes 

de Almeida Pires, sem necessidade de prestar contas. Expeça-se o 

alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 27.03.18. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 778014 Nr: 31402-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT, CRISTIANO KRINDGES SANTOS - OAB:16792, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LISA MARIA ALVIM PENA 
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CANAVARROS - OAB:12299-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 31402-76.2012 – Código 778014

 Vistos.

 A presente ação foi proposta em 13.09.2012 e até o momento, apesar de 

envidados esforços, não foi possível citar o requerido, visto que não foi 

encontrado no endereço informado na inicial. A propósito, foi realizada 

pesquisa pelo sistema SIEL, nos autos em apenso, e encontrado o mesmo 

endereço da inicial.

 A requerente informou um novo possível endereço do requerido à fl. 127, 

para o qual foi expedida carta precatória destinada à citação, entretanto 

ainda não consta dos autos, sequer a distribuição naquele juízo.

 Enviado ofício, solicitando informações, porém para a comarca de 

Curitiba, que, em resposta, disse que não recebeu a carta precatória (fl. 

135 e verso).

 Determino, pois, seja enviado novo ofício, para a comarca de Pinhais-PR, 

solicitando informações.

 Sem prejuízo do acima disposto, considerando que se trata de processo 

da Meta 2 de 2017, defiro o requerimento de fl. 132, e determino a citação 

do requerido por edital.

 Decorrido o prazo do edital sem apresentação de resposta, desde já 

nomeio como curadora especial ao demandado, a defensora pública que 

milita nesta Vara Especializada, que deverá ser intimada pessoalmente 

dessa decisão.

 Ainda, sem prejuízo do acima determinado, e como medida de cautela, a 

fim de evitar qualquer controvérsia, nos termos do artigo 246, I, do Código 

de Processo Civil, determino a citação do requerido, também, pelo correio, 

por carta com aviso de recebimento, no endereço acostado à fl. 127, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 113111 Nr: 2780-80.1995.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, HERTHON GUSTAVO DIAS - OAB:6885, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, PATRÍCIA ANTUNES RODRIGUES 

BARBOSA - OAB:6785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 Vistos.

Defiro o requerimetro retro, com a ressalva de que sejam mantidas 

eventuais restrições existentes na matrícula do imóvel.

Expeça-se o formal de partilha.

Após, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 863239 Nr: 4212-70.2014.811.0041

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4212-70.2014 – Código 863239

 Vistos.

 A presente ação foi proposta em 03.02.2014 e até o momento, apesar de 

terem sido envidados esforços, não foi possível proceder à citação do 

requerido, que não pôde ser encontrado no endereço informado nos 

autos. A propósito, a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL informou o 

mesmo endereço constante da inicial.

 Portanto, defiro o requerimento de fl. 93, e determino a citação do 

requerido por edital.

 Decorrido o prazo do edital sem apresentação de resposta, desde já 

nomeio como curadora especial ao demandado, a defensora pública que 

milita nesta Vara Especializada, que deverá ser intimada pessoalmente 

dessa decisão.

 Sem prejuízo do acima determinado, e como medida de cautela, a fim de 

evitar qualquer controvérsia, nos termos do artigo 246, I, do Código de 

Processo Civil, determino a citação do requerido pelo correio, por carta 

com aviso de recebimento, no endereço acostado à fl. 87, para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001527-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

SAYDE RACHIK AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA AZO RACHIK AQUINO (INVENTARIADO)

JOAS MIRANDA AQUINO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001527-34.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc.. Reportando-me ao determinado no Id 11522891, e, 

tendo em vista que, diante do noticiado pela inventariante no Id 11798795, 

fora confirmado que o de cujus convivia em união estável com a Sra. 

ADILZA FREITAS DE SOUZA, necessário, portanto, a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a qualificação da referida companheira e 

indicação do seu endereço, para fins de citação, evitando-se alegação de 

nulidade futuramente, e, até mesmo para que possa ser melhor 

esclarecido quanto à existência ou não de outros bens, uma vez que a 

finalidade do inventário é a aferição de todos os bens/patrimônio do de 

cujus, visando a partilha do patrimônio líquido. Aliás, o artigo 626 do Código 

de Processo Civil, prevê expressamente o seguinte: “...o juiz mandará 

citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, 

os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério 

Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se 

houver testamento.” Assim sendo, e, atento ainda ao que consta na cópia 

da certidão de óbito, Id 11495592 – “VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL” (...) 

“DEIXOU BENS A INVENTARIAR” - não obstante a “ratificação do plano de 

partilha” Id 11798795, prudente e necessária a cientificação da pessoa 

que convivia em união estável com o de cujus. Portanto, se emendada a 

inicial em 15 (quinze) dias, conforme determinado, cite-se a companheira 

do de cujus, pelo correio, propiciando manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento ou extinção e arquivamento, em caso de inércia. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006704-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

MIRILENE GLAUCIA DE SOUZA (HERDEIRO)

MILENA GLAUCIANA DE SOUZA (HERDEIRO)

JOSE GUILHERME DE SOUZA JUNIOR (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006704-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE GUILHERME DE SOUZA 

INVENTARIADO: MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que não se trata de beneficiário da justiça 

gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Assim sendo, intime-se o 

Requerente para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovando o pagamentos das custas/taxas, sob pena de indeferimento 

da inicial, art. 321 do CPC. Se cumprida esta determinação, no prazo 

fixado, fica, desde já, decidido/determinado o seguinte: Atento ao que 

consta na inicial, Id 12258169, e, em observância dos artigos 664 e 665 do 

CPC , sem prejuízo de processamento como inventário ordinário, se for o 

caso, art. 626 e seguintes do CPC ou arrolamento sumário, art. 659 do CPC 

, recebo a inicial, por ora, como arrolamento comum, art. 664 do CPP. 

Nomeio inventariante o Requerente JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, e, 

embora dispensável, poderá ser lavrado termo de compromisso, se 

necessário, mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara 

Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo 

em vista que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” E mais, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que o 

inventariante comprove, ainda, a existência ou não de registro de 

testamento em nome da de cujus, nos termos do Provimento 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, demonstrar o pagamentos 

das custas/taxas, e, complementar a inicial em relação ao cumprimento do 

Provimento 56/2016-CNJ, bem como apresentar o plano de partilha, com a 

indicação do (s) bem (ns)/patrimônio, valor (es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância inclusive do art. 1829 

do Código Civil . Em seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não 

estiverem representados pelo mesmo advogado do inventariante, pelo 

correio, e, quanto a publicação de edital, nos termos do inciso III do art. 

259 do CPC , a fim de propiciar manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias, por parte dos herdeiros/interessados. Após, se houver 

testamento ou interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao 

Ministério Público. Do contrário, voltem imediatamente conclusos para 

análise quanto ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025850-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. Z. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1025850-40.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ZILDA SANTOS GUIMARAES Endereço: RUA O, 15, AREÃO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78010-375 PARTE REQUERIDA: Nome: JAIR FERREIRA DA SILVA 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 132, Rua Jequitibá, n 132, 

Bairro Florais do Planalto, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para 

tomar ciência da expedição do FORMAL, para retirar/imprimir 

DIRETAMENTE DO SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,10 

de abril de 2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005124-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005124-11.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA Endereço: RUA FRANCISCO ANTUNES MUNIZ, 

03, Vila Paina, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-405 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ANTONIA DE ALMEIDA ARRUDA Endereço: RUA 

FRANCISCO ANTUNES MUNIZ, 03, Vila Paina, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78030-405 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no OFÍCIO QUE INFORMA O 

AGENDAMENTO DA PERÍCIA PARA DATA DE 8/10/2019. DOCUMENTO ID 

N. 12622173 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,10 de abril de 2018. 

assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012675-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVINO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1012675-76.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

JULIANA FERNANDA GONCALVES Endereço: RUA B, Casa 09, MORADA 

DO OURO - SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-068 PARTE 

REQUERIDA: Nome: JUVINO GONCALVES DA SILVA Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 1905, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada, para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao documento de ID N. 12569756, o qual informa a transferência da 

perícia para dia 04/05/2018 a a partir das 13:30 hs. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,10 de abril de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003543-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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H. A. V. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO OAB - MT4653/O 

(ADVOGADO)

ELIAS VANIN OAB - MT0010026A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1003543-92.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES Endereço: Avenida Brasil, 

1688, Mãe de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 PARTE 

REQUERIDA: Nome: HELIA APARECIDA VEXEL FONTES Endereço: 

AVENIDA MÁRIO PALMA, 268, apto 1504, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-640 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto na DECISÃO prolatada neste 

processo. DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA ID N. 10569167 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,10 de abril de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1033777-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. R. (REQUERIDO)

E. O. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033777-57.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: JOANITA 

DA SILVA RIBEIRO Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, 351, JARDIM 

RENASCER, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-364 PARTE REQUERIDA:Nome: 

JOSEANE DA SILVA RIBEIRO Endereço: RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 

254, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-305 Nome: ELSON 

OLIVEIRA DA SILVA Endereço: RUA TRAVESSA AFONSO HONORIO, N 

260, PASSO D´AREIA, PALMEIRA DAS MISSÕES - RS - CEP: 98300-000 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(ID N. 12570647), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,10 de abril de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1069325 Nr: 55131-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ARAUJO, RAQUEL PACHECO MACEDO, 

CAROLINE ROSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES ARAUJO DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado SYLVIO Anroa ARAUJO - OAB 8651/MT- para 

comprovação do pagamento das custas e taxas, pagamentos dos tributos 

ou insenção, certidões negativas, pela via administrativa, para que sejam 

expedidas o que foi determinado na sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004029-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 a parte autora, por meio do seu advogado, via DJE, para 

comparecer a Audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

designada para o dia 26/04/2018 Hora: 16:30 , no Edifício do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076024 Nr: 57993-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKP, IP, CMDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Helena Neves - 

OAB:OAB/SP 157126, Emerson Drigo da Silva - OAB:OAB/SP 164.006, 

Fábio Renato Vieira - OAB:OAB/SP 155.493, Gustavo Milharezi 

Mendonça - OAB:OAB/MT 9.148, Roberto França de Vasconcellos - 

OAB:OAB/SP 132.543, Whashington da Silva Vieira Sobrinho - 

OAB:OAB/SP 173.243

 Impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(... )DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, pelo que consta dos presentes autos, DECLARO A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SÃO 

PAULO (fls. 235, item “b”) e com base no art. 485, VI, do C.P.C., JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito; DEIXO DE ACOLHER o pedido 

de alimentos provisionais (fls. 19, penúltimo parágrafo), por Sentença (art. 

487, I do NCPC), com resolução do mérito; HOMOLOGO o pedido de 

desistência parcial por parte do autor da presente ação (Artigo 485, VIII do 

CPC), em relação ao Requerido Ingo Plöger, para que surtem seus jurídicos 

e legais efeitos.

Sendo presumível a hipossuficiência do Autor (fls. 22), concedo-lhe os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

C.P.C...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076024 Nr: 57993-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKP, IP, CMDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, MONIZE ATEYEH - OAB:12508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Helena Neves - 

OAB:OAB/SP 157126, Emerson Drigo da Silva - OAB:OAB/SP 164.006, 

Fábio Renato Vieira - OAB:OAB/SP 155.493, Gustavo Milharezi 

Mendonça - OAB:OAB/MT 9.148, Roberto França de Vasconcellos - 

OAB:OAB/SP 132.543, Whashington da Silva Vieira Sobrinho - 

OAB:OAB/SP 173.243

 Impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Considerando que o pedido de 

alimentos provisionais não foram acolhidos, nos termos do art. 85, § 6.º do 

Código de Processo Civil (Princípio da Causalidade), condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais e verba honorária no importe de 10% 
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(dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, a obrigação ficará 

suspensa, nos termos do art. 98, § § 2.º e 3.º, do C.P.C.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023251-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647/O (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. G. (RÉU)

G. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINES MARQUES MENDONCA OAB - MT9967/O (ADVOGADO)

MARCELENE LUZIA FERREIRA OAB - 015.045.491-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 12570066, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, no prazo de 

10 dias, apresentar seus memoriais. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023251-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI OAB - MT15647/O (ADVOGADO)

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. G. (RÉU)

G. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINES MARQUES MENDONCA OAB - MT9967/O (ADVOGADO)

MARCELENE LUZIA FERREIRA OAB - 015.045.491-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à decisão de ID 12570066, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de, no prazo de 10 

dias, apresentar seus memoriais. Cuiabá/MT, 10 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028810-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT0006412A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. M. F. (RÉU)

V. T. M. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-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, impulsiono os autos para aguardar o prazo de 

suspensão assinalado na decisão de ID 12572684. Cuiabá/MT, 10 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020227-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12616463, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001250-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. P. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12603415, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 10 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034537-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. B. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529/O (ADVOGADO)

EDIMAR BENTO OAB - 011.457.581-93 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LIMA DA SILVA (RÉU)

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: 1034537-06.2017.8.11.0041 

Parte Autora: VICTOR DOMINIC BENTO LIMA REPRESENTANTE: EDIMAR 

BENTO Parte Ré: ROSEMEIRE LIMA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Visitas, proposta por 

VICTOR DOMINIC BENTO LIMA, representado por EDIMAR BENTO, tendo 

no polo passivo da relação processual ROSEMEIRE LIMA DA SILVA, todos 

qualificados. No ID 12154445, o próprio autor informou a existência de 

Ação de Modificação de Guarda, em tramite na 4º Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, na qual também se discute sobre a 

regulamentação do direito de visitas da criança (autos nº 

1034209-76.2017.8.11.0041), com as mesmas partes e mesmo objeto, e 

que foi distribuída em 08/11/2017. Pois bem, a presente ação discute 

sobre a guarda, e a regulamentação do direito de visitas da criança Victor, 
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assim como nos autos que tramitam perante a 4ª Vara da Família. Além 

disso, a decisão proferida na Ação de Modificação de Guarda poderá 

acarretar na modificação dos alimentos aqui pleiteados. Portanto, trata-se 

de conexão/continência, devendo haver o apensamento dos autos, para 

que sejam decididos simultaneamente, conforme determina o art. 55, §1°, 

do CPC[1], em razão do risco de prolação de decisões conflitantes. Em 

consulta ao sistema PJE, verifiquei que o presente processo foi distribuído 

em 13/11/2017, e o que tramita na 4ª Vara de Família foi distribuído em 

08/11/2017, razão pela qual aquele juízo é prevento, nos termos do art. 59, 

do CPC. Assim, nos termos do art. 64, §1°, do CPC, declaro a 

incompetência deste Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente ação, e 

declino a competência para a 4º Vara Especializada de Família e 

Sucessões da capital. Desta forma, remetam-se os autos para àquele 

Juízo, com as nossas homenagens, realizando-se as baixas e anotações 

necessárias, inclusive na distribuição. Cumpra-se e intime-se. Cuiabá, 10 

de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito em substituição legal [1]Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. §1°. Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CLOVIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

FRANCISCO CHARLES FEITOSA MOURA OAB - RJ159856 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE SOUSA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001379-23.2018.8.11.0041 

Parte Autora: ELSON CLOVIS DA SILVA Parte Ré: RODRIGO DE SOUSA E 

SILVA Vistos etc. 1 – Acolho a emenda à inicial de ID 12027240 a 

12027253. 2 – Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, a 

processar-se sob o procedimento da lei 5.478/68, pelo que, designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/05/2018 às 16h00min. 3 - Cite-se o réu, por mandado, e, intimem-se as 

partes, a fim de que compareçam na audiência designada, acompanhadas 

de seus advogados e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do 

processo e do réu em confissão e revelia. 4 – Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o réu contestar a ação, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação de sentença. 5 – O autor requereu em sede de 

tutela de urgência, a exoneração da obrigação alimentar, em relação ao 

seu filho (réu), sob o argumento que ele já atingiu a maioridade (23 anos); 

e que o réu concluiu o curso superior de Ciências da Computação, na 

UFMT, em setembro de 2017, sendo capaz de prover sozinho o seu 

próprio sustento. Para a concessão da tutela de urgência, de natureza 

antecipada, é necessária a constatação de dois requisitos, previstos no 

art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, e o perigo do 

dano. Pois bem, o fato do réu já ter concluído o ensino superior não faz 

cessar de forma automática a obrigação na prestação dos alimentos, 

devendo ser constatado, ainda nesta fase de cognição sumária, que o 

alimentado não necessita dos alimentos prestados (probabilidade do 

direito). Ocorre que o autor não juntou aos autos nenhum documento que 

comprove que o réu já está inserido no mercado de trabalho, de forma que 

não há como presumir que ele esteja provendo o próprio sustento. O §3° 

do art. 300, do CPC, dispõe que não será concedida a tutela quando 

houver perigo na irreversibilidade da medida, o que é o caso dos autos, já 

que os alimentos recebidos podem ser imprescindíveis à manutenção do 

alimentado, de forma que, indefiro a concessão da tutela de urgência. 6 - 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá, 10 de abril de 2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito Em substituição legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 735861 Nr: 32251-82.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARNABE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a 

restabelecer ao segurado o auxílio-doença desde o dia a sua cessação 

(20/07/2011 – fl. 56), 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 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, 09 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901645 Nr: 31068-71.2014.811.0041

 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: A. L. DE MIRANDA - ME, ANA LUZINETE DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA, AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e confirmo 

a liminar que ordenou a liberação das mercadorias apreendida ilegalmente 

e descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1116266-7. Extraiam-se 

cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem 

como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do 

que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens.Sem custas e honorários.P.I.C.Cuiabá/MT, 9 de abril 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381061 Nr: 17135-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS BONASSI, ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINFRA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O, LUANA MACHADO SCALOPPE - 

OAB:17.260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 
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MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 381061 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em face da execução que lhe move PEDRO 

LUIZ BONASSI, aduzindo, em síntese, excesso de execução.

Instado a se manifestar o impugnado concordou com os cálculos 

apresentados pelo impugnante/executado, postulando expedição de 

precatório (fls. 244/245), bem como, que seja implementado o pagamento 

de um salário mínimo, conforme determinado na sentença de fls. 96/100.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Com efeito, a concordância expressa e da parte credora quanto a 

impugnação e aos cálculos apresentados pelo devedor, implica em 

extinção do feito, pela satisfação da obrigação, na forma do art. 924, II, do 

CPC.

 Assim, sem maiores delongas, a procedência da presente é medida que 

se impõe.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença e, por conseguinte, EXTINGO a presente execução, nos moldes 

do art. 924, II, do CPC.

Sem honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de 

Mato Grosso a fim de que seja determinada a formação do Precatório, 

consoante o disposto no art. 910, do CPC, encaminhando-se em anexo 

toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

No mais, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença.

Em seguida, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746842 Nr: 44066-76.2011.811.0041

 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: VANDERLEI LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

OAB:PROC. FEDERAL

 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, 09 de 

abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808571 Nr: 15036-25.2013.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA RÚBIA ORIONE DE 

A . AUDE - OAB:7059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

OAB:19033291

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os 

autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794122 Nr: 427-37.2013.811.0041

 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: PAULO LANCHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ELLIS PALOMBO DE 

OLIVEIRA - OAB:14664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Ante ao exposto, RECONHEÇO, de ofício, a decadência da pretensão 

autoral e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.Condeno a parte 

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.Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. 

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1286487 Nr: 3722-09.2018.811.0041

 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: ADENOR COELHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1286487 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito a este juízo, intimem-se as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerem o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 985031 Nr: 16352-05.2015.811.0041

 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: ADRIELE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, GERENTE DA CONTA CORRENTE DA 

SECRETARIA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 09 de 

abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012091-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BATISTA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO SISTEMICA (IMPETRADO)

SENHOR SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista as informações encartadas ao ID 3053133, 

dando conta de que houve a conclusão do Processo Administrativo nº 

301294/2016, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010054-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SCARPELLINI VIEIRA (REQUERENTE)

FABIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504562-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA OAB - MT18617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

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. Tendo em vista as 

informações encartadas ao ID 5472817, intime-se a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1014538-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "... Posto isso, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar 

contestação no prazo legal. Deixo de designar audiência de conciliação 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça. Intimem-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011600-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN CAETANO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER o valor de diligência referente ao bairro 

Centro Político Administrativo, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021462-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILON CAIRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Sendo o cargo ocupado pelo 

Requerente de livre nomeação e exoneração, não há que se falar em 

ilegalidade do ato que o demitiu. Diante do exposto, por não vislumbrar 

razões para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA PRETENDIDA. Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade 

de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. ". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023565-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Fazenda/CGP - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento formulado ao ID 5524493, 

esclareço que o pagamento de diligências não faz parte das custas 

processuais que englobam a gratuidade de justiça. Em que pese o 

mandado de segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência 

em tese, não acarreta prejuízo ao sustento das partes, razão pela qual 

indefiro o pedido formulado. Dessa forma, intime-se o impetrante para 

pagamento de diligências, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012896-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ROBERTO DE FIGUEIREDO MACHADO (AUTOR)

BRUNO BARBOSA SOARES (AUTOR)

FERNANDA PAULA ROSA SILVA (AUTOR)

FLAVIANA SOUZA ANDRADE (AUTOR)

JOANILCE TAVARES MIYAKAWA (AUTOR)

JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO (AUTOR)

JONY WELLITON BRANDAO DE LIMA (AUTOR)

JOSELITA FREIRE NISZCZAK (AUTOR)

MARIANA VERLANGIERI GUIMARAES FERREIRA MENDES (AUTOR)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

NELSON LEOPOLDINO DA SILVA (AUTOR)

NABILA VELUSKA DE SOUZA MOURA (AUTOR)

SUIANE DEBORA DE LIMA (AUTOR)

NERIMARCIA ALVES PEREIRA (AUTOR)

VALMIR DO CARMO DE ARRUDA (AUTOR)

THIAGO LUIS DE AMORIM PEREIRA (AUTOR)

ADRIANA MARINHO DE ALCANTARA LOUZADA (AUTOR)

ALEXANDRE LUZ LOPES MAGALHAES (AUTOR)

ANELISE MARIA CESAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18012/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Existência de Direito c/c 

Cobrança ajuizada por ADRIANA MARINHO DE ALCANTARA LOUZADA E 

OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Intimados a emendar a 

inicial (ID 7241974), as partes emendaram juntando documentos. 

Primeiramente defiro a emenda à inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que as partes 

comprovaram a hipossuficiência alegada. Analisando os autos, verifico 

que não consta o instrumento de procuração do Requerente Alexandre e 

os documentos pessoais da Requerente Jackeline, indispensáveis à 

propositura da ação. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem 

como à vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora 

emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os documentos 

mencionados. Verifica-se ainda, o pedido de desistência da ação, 

formulada pelo Requerente Bruno Barbosa Soares ao ID 9529660. Tendo 

em vista que ainda não houve a citação, não há óbice à homologação do 

pedido sem o consentimento do Requerido. Dessa forma, com fulcro no 

Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao Requerente BRUNO BARBOSA 

SOARES, permanecendo o prosseguimento quanto aos demais 

requerentes. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016528-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO (AUTOR)

AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, deixo de designar a audiência de 

conciliação. (CPC, 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. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 884494 Nr: 19513-57.2014.811.0041

 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 DE FÁTIMA NUNES DA SILVA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:PROC. ESTADO, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, PAULO CESAR MACHADO RIBEIRO - 

OAB:14949/MT, RUBI FANCHIN (PROC MUNICIPIO) - OAB:3799

 Assim, analisando os fatos e os documentos dos autos, resta claro que o 

requerente não logrou êxito em comprovar os danos morais que alega ter 

sofrido, razão pela qual entendo ser improcedente este pedido.Diante de 

todo o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos.Não 

cabem custas judiciais em razão do deferimento do benefício de 

assistência judiciária gratuita. Arbitro os honorários em 10% do valor da 

causa, conforme art. 85, §8º, CPC, suspendendo seu pagamento ante a 

gratuidade concedida.Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 

496, §3º, II, CPC.Encaminhem-se ao Ministério Público e à Auditoria Geral 

do Estado de Mato Grosso cópias dos documentos destes autos, para 

que, querendo, tomem as medidas de responsabilidade que entenderem 

cabíveis, especialmente no que toca à realização ou não do procedimento 

cirúrgico e sua prestação de contas. 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.: 826668 Nr: 32581-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS ANJOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 Vistos etc.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o EREsp 1.657.156/RJ ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não 

contemplados na Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa 

de Medicamentos Excepcionais do SUS).

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 219 de 446



Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO FEITOZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOÃO FERNANDO 

FEITOZA SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinada a imediata suspensão dos 

descontos referentes ao efeito retroativo do ato de exoneração de cargo 

em comissão, determinando a impossibilidade de efeitos retroativos ao ato 

de exoneração. O Requerente conta em resumo, que é agente 

penitenciário e exercia suas funções na Cadeia Pública de Água Boa/MT e 

ocupava o cargo comissionado de Diretor do referido estabelecimento 

prisional. Relata que em 19/01/2014 foi afastado de suas funções por 

decisão judicial proferida pela 3ª Vara da Comarca de Água Boa, 

sendo-lhe garantido o recebimento das renumerações dos cargos que 

ocupava. Argumenta que em 05/09/2014 foi surpreendido com a sua 

exoneração do cargo comissionado de Diretor, com efeitos retroativos a 

04/04/2014. Aduz que a exoneração com efeitos retroativos é 

desarrazoada e desproporcional, uma vez que tinha o direito de receber 

as remunerações do cargo efetivo e do comissionado enquanto não fosse 

exonerado por força da decisão judicial que o afastou das funções. 

Sustenta que a administração está efetuando descontos em sua folha de 

pagamento dos valores recebidos a título de cargo comissionado desde o 

mês de abril/2014 até a sua exoneração. Pondera que desconhece os 

motivos pelos quais o ato de exoneração se deu com efeitos retroativos, 

razão pela qual o mesmo deve ser anulado parcialmente no que se refere 

aos efeitos retroativos, devendo surtir efeitos apenas a partir da data de 

publicação da exoneração em 05/09/2014. Com a inicial vieram 

documentos. Foi postergada a análise da antecipação para após a 

apresentação da contestação (ID 497699). Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação ao ID 1392603, e juntou os 

documentos de fls. 39/56. Foi determinado que o Requerido juntasse 

novamente os documentos trazidos de forma legível, pois fundamentais 

para a análise da antecipação de tutela pretendida (ID 1510812), sendo a 

determinação cumprida ao ID 1852755. É o relatório. Decido. É cediço, por 

força da regra do art. 300 do CPC, que a tutela de urgência deve ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. Em análise 

prefacial da questão, própria nesta sede de cognição sumária, não 

vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da 

antecipação de tutela almejada. A questão cinge-se na alegação do 

Requerente de que sua exoneração do cargo comissionado ocorreu em 

05/09/2014 com efeitos retroativos a 04/04/2014, não sabendo informar os 

motivos que ensejaram a decisão de forma retroativa. Analisando os 

documentos acostados, verifico que não há nos autos qualquer 

documento que comprove o afastamento do autor de suas funções em 

janeiro/2014 com a garantia de recebimentos dos proventos tanto do 

cargo efetivo quanto do cargo comissionado, restando somente a 

informação da parte autora nesse sentido. Da mesma forma, consta 

apenas a publicação da exoneração, não sendo possível comprovar os 

motivos que ensejaram tanto o afastamento quanto a exoneração do 

requerente, pois ausentes nos autos as respectivas decisões tanto 

judicial quanto administrativa. Nesse sentido, não há como analisar a 

suposta ilegalidade praticada pelo Requerido nesta sede de cognição 

sumária, uma vez que não se sabe o que ensejou a exoneração do 

Requerente, se há ou sindicância ou processo administrativo em curso, ou 

o que motivou a Administração a exonera-lo com efeitos retroativos. Com 

estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se 

o Requerente para querendo, apresentar resposta à contestação no 

prazo legal. Após, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento. Por último, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010902-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERNANDES VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CÉSAR 

FERNANDES VENTURA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinado o pagamento dos valores 

referentes à três meses de férias integrais acrescidas de um terço 

constitucional, cinco doze avos de férias proporcionais, bem como cinco 

meses de licença prêmio. Conta o Requerente que é policial militar, 

transferido para a inatividade em 04/11/2014, e que em 10/02/2015 

protocolou requerimento administrativo visando o fornecimento de seu 

extrato de férias e licenças prêmio não gozadas. Sustenta que a Certidão 

nº 677/DGP/CMMCE/GM/15 informa que deixou de usufruir de três meses 

de férias regulamentares referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 

acrescidas de um terço constitucional, cinco doze avos de férias 

proporcionais referente ao ano de 2014 e cinco meses de licença prêmio. 

Pondera que tais períodos não foram usufruídos e nem averbados para 

fins de aposentadoria, requerendo o recebimento em pecúnia uma vez que 

já se aposentou e não pode mais gozar de tais períodos. Com a inicial 

vieram documentos. Intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 

1657308), o Requerente reiterou o pedido de assistência judiciária gratuita 

e juntou a sua declaração de imposto de renda (ID 1950257). É o relatório. 

Decido. 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 
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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. Com fulcro no art. 98 do NCPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Cite-se o Requerido para 

querendo, apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011600-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN CAETANO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado com 

fundamento na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

por LINCOLN CAETANO DE SOUZA contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DE GESTÃO DE PESSOAS, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO E GERENTE DA 

GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO, buscando em 

sede de liminar que as autoridades Impetradas analisem e deem uma 

manifestação técnica, bem como decisão final no requerimento 

administrativo protocolado em 02/12/2015. O Impetrante informa que em 

02/12/2015 protocolou requerimento administrativo, objetivando o seu 

enquadramento na classe “D”, que atualmente corresponde à sua 

titulação. Esclarece que até o momento não obteve resposta de seu 

pedido administrativo e que o longo lapso temporal fere seu direito líquido e 

certo uma vez que o prazo para análise de processo administrativo no 

âmbito estadual foi extrapolado, conforme o art. 36 da Lei nº 7.692/2002. 

Com a inicial vieram documentos. Intimado a emendar a inicial para 

adequação dos pedidos (ID 1640663), o Requerente cumpriu a 

determinação ao ID 1969080. É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a 

emenda à inicial para constar no pedido de mérito do mandamus, a 

concessão da segurança para assegurar o direito de resposta aos 

protocolos efetuados dentro de prazo hábil, legal e razoável. O mandado 

de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Nos termos do art. 7°, III da referida Lei, para a concessão de 

liminar em writ, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida 

a segurança (periculum in mora). Pois bem. O Impetrante requer 

liminarmente, por meio deste mandamus, que as Autoridades Impetradas 

procedam à análise do Processo Administrativo, dando uma manifestação 

técnica e uma decisão final, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 

Apreciando detidamente os autos, a relevância dos fundamentos da 

impetração restou demonstrada não só pelas alegações da peça 

vestibular, como também, pela documentação a ela acostada; ficara 

constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao menos 

neste limiar que, de fato, protocolou, em 02/12/2015, através do protocolo 

nº 637892/2015, pedido de enquadramento pra fins de progressão de 

classe. Como se sabe, a garantia da duração razoável do processo 

judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5º, LXXVIII através da 

Emenda Constitucional nº. 45/2004: "A todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação". A garantia da 

razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de 

ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a 

tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, 

eficazmente aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. E 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas 

demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores 

constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito. 

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a 

sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do 

fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de 

tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Ademais, tem-se que o 

Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, a qual traz em 

seu bojo a seguinte redação: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário. § 2° Quando a complexidade da questão 

envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a 

autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º 

deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 

requerimento.” Com efeito, o ato perpetrado pela autoridade indigitada 

coatora fere direito líquido e certo do Impetrante, pois os deveres que 

decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. Diante do 

exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR para determinar às Autoridades 

Impetradas que analisem e deem uma manifestação técnica, no prazo de 

15 (quinze) dias, ao Processo Administrativo nº 637892/2015, protocolado 

em 02/12/2015, se não houverem pendências a serem regularizadas. 

Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial Plantonista. Notifiquem-se 

as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as 

informações que entenderem 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). Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018467-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TORRES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Comum de Rito Ordinário ajuizada por 

MARIO TORRES NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinado o pagamento do benefício instituído 

pelo art. 1º da Lei nº 6.565/94 uma vez que seu filho é portador de 

necessidades especiais e nasceu durante a vigência da referida lei. Conta 

o Requerente que é pai do menor M. T. F. portador de Síndrome de Down, 

nascido em 13/04/2002, e que pretende receber o benefício de um salário 

mínimo com base no art. 1º da Lei Estadual nº 6.565/1994 posto que seu 

filho nasceu durante a vigência da referida lei. Sustenta que embora a Lei 

nº 6.565/1994 tenha sido revogada em 2004, possui direito adquirido ao 

recebimento do benefício tendo em vista que o menor nasceu durante a 

vigência da lei anterior. Com a inicial vieram documentos. Intimado a 
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comprovar o seu interesse na demanda uma vez que não constava dos 

autos notícia do requerimento ou indeferimento administrativo (ID 

4319415), o Requerente emendou a inicial e juntou o indeferimento 

administrativo (ID 4589944). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a 

emenda à inicial. 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. Com fulcro no art. 98 do CPC, presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. Cite-se o Requerido para 

querendo, apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017536-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TADEU PAROLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por FRANCISCO TADEU 

PAROLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente para que seja 

determinada a redução de sua carga horária para 20h (vinte horas) 

semanais, sem compensação de horas e com o valor integral dos 

subsídios em razão de ser genitor de menor portador do transtorno do 

espectro autismo (TEA). Sustenta o Requerente que é servidor público 

estadual, sendo o único responsável legal pelo menor P. F. P. (seis anos 

de idade), portador do transtorno do espectro autismo. Relata que o menor 

necessita de cuidados para a realização das atividades básicas do dia a 

dia, bem como para prover sua segurança e acompanhamento em 

consultas, tratamentos e fisioterapias que visam garantir melhor qualidade 

de vida ao portador de deficiência física e mental. Pleiteia a redução de 

sua jornada de trabalho sem a redução de vencimentos amparado na 

Emenda Constitucional nº 70/2014, que acrescentou o art. 139-A, 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º à Constituição do Estado de Mato Grosso, que 

estabelece o direito à redução de 50% da carga horária de trabalho do 

servidor público, que seja responsável legal e cuide diretamente de 

portador de necessidade especial e que, comprovadamente, necessite de 

assistência permanente. Pondera que ingressou com o requerimento 

administrativo nº 391428/2015 que restou indeferido com base no Ofício 

nº 49/SGGP/2015 da PGE, sem realização de perícia médica e em 

desconformidade com a emenda citada. Alega que se há 

inconstitucionalidade no processo legislativo, caberia o ingresso de ação 

correspondente, porém negar o seu direito com base em um ofício se 

mostra desproporcional. Com a inicial vieram documentos. Intimado a 

emendar a inicial para juntar documentos pessoais (ID 4573900), o 

Requerente juntou os referidos documentos e pagou a guia de custas 

iniciais (ID 4908514). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro à emenda 

inicial. 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. 

Compulsando os autos, convergindo-se à análise dos documentos que 

embasam o pleito inicial, verifico a ausência dos pressupostos 

necessários ao deferimento do pedido nessa fase de cognição não 

exauriente. O dispositivo legal em que o Requerente ampara sua 

pretensão foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno do E. TJMT por 

meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 184575/2015. O E. 

Tribunal Pleno reconheceu que o Legislativo Estadual extrapolou os limites 

de sua competência quando engendrou a Emenda Constitucional nº 70 de 

17/12/2014, acrescentando o art. 139-A e §§ 1º, 2º, 3º e 4º à Constituição 

do Estado de Mato Grosso, e provocou a alteração do regime jurídico dos 

servidores públicos no que diz que respeito à jornada de trabalho, 

desrespeitando a competência de iniciativa reservada ao Chefe do Poder 

Executivo Estadual. Eis o julgado: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – 

ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM 

PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM 

NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA 

DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 

45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – 

NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO 

ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o 

artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores 

públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho 

deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o 

artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser 

regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. (ADI 184575/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) 

Reconhecida a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/2014 

por vício de iniciativa privativa de lei, à luz do que preceitua o art. 39, § 

único, II, “b” e “d”, bem como do art. 45, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, não há como acolher o pleito do Requerente. Diante do 

exposto, por não vislumbrar razões para a concessão da pretensão 

inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010509-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O (ADVOGADO)

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

LAÉRCIO DE FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinada a integração do 

vencimento/provento e representação no valor de R$ 5.118,56 (cinco mil 

cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), referente ao 

reenquadramento para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, 

Classe “D”. Conta o Requerente que é servidor da Assembleia Legislativa 

desde 1997, exercendo inicialmente o cargo de Agente de Apoio 

Legislativo – Garçom, nível I. Relata que em 04/11/2003 foi enquadrado no 

cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental – Garçom, conforme 

previsão no art. 51 da Lei nº 7.860/02, que instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários do Poder Legislativo. Sustenta que a com a vigência 

da Lei nº 9.783/12, os cargos de Técnico Legislativo de Nível Fundamental 

foram transferidos para Técnico Legislativo de Nível Médio (art. 3º), sendo 

que os garçons aprovados em concurso público no ano de 2013 já eram 

nomeados como Técnico Legislativo de Nível Médio. Ocorre que o 

Requerido não efetuou o seu reenquadramento no novo cargo, mesmo 

exercendo as mesmas funções e carga horária do Técnico Legislativo de 

Nível Médio, e por essa razão requer a isonomia salarial. Pondera que 

requereu a alteração administrativamente por meio do processo 

administrativo nº 00159/2014, obtendo parecer favorável pelo procurador 

legislativo, que foi confirmado pela PGE, porém até o presente momento 

não foi cumprido o determinado no Parecer nº 170/2015/PG/ALMT, com o 

seu reenquadramento. Com a inicial vieram documentos. Intimado a 

emendar a inicial para indicar o polo passivo competente (ID 5884488), o 

Requerente indicou o Estado de Mato Grosso em substituição à 

Assembleia Legislativa que havia sido indicada anteriormente (ID 

6048552). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a emenda à inicial 

para constar no polo passivo da ação o ESTADO DE MATO GROSSO, 

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. Com fulcro no art. 

98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015504-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA GOMES BENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 7351822), 

a parte autora promoveu o recolhimento das custas, razão pela qual 

indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, contestar a ação no devido prazo legal. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015283-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO DA GUIA CORREA (AUTOR)

MARCIO DOS SANTOS (AUTOR)

ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-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 Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V. ajuizada por ALAIDE RAQUEL DOS 

SANTOS E OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos decorrentes 

da URV, e pagamento das diferenças salariais incidentes sobre todas as 

parcelas recebidas. Com a inicial vieram documentos. Os autos foram 

redistribuídos a este Juízo (ID 7257047). É o relatório. Decido. Quanto ao 

pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidencie a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Segundo consta nos autos, os autores almejam em sede 

liminar a imediata incorporação do percentual de 11,98% nos seus 

proventos decorrente da conversão da URV. Todavia, não obstante a 

urgência narrada na inicial, em face do regramento peculiar aplicável nas 

ações judiciais em face da Fazenda Pública, mormente em razão do 

disposto no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, “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”. O § 3º do referido diploma 

legal, ainda prevê que “não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. Logo, por inteligência do § 2º, do 

artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 c/c com artigos 1º e 2º-B da Lei n° 

9.494/1997, não se vislumbra a possibilidade do deferimento da tutela 

antecipada, sobretudo, ante a irreversibilidade da medida. Nesse sentido, 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais 

pátrios. Precedente: STJ/AgRg na SLS 1502/PI; Relator Ministro Ari 

Pargendler; DJe 06/09/2012; TJ/RJ-AI00640412020138190000; Relator 

Des. Lucio Durante, Dj: 28/11/2013, Décima Nona Câmara Cível, Dp: 

24/03/2014; e, TJ/RS AI 70058007014 RS; Relator Leonel Pires Ohlweiler, 

Dj: 20/12/2013, Terceira Câmara Cível, Dp: 20/01/2014. Diante do exposto, 

com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, § 2º, do artigo 7º 
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da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997, indefiro o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos 

pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Com fulcro no 

art. 98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011378-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SEBASTIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação, formulada pela Parte Autora ao ID 9642316 destes autos de AÇÃO 

DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL, que move MARIA 

AUXILIADORA SEBASTIÃO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Tendo em vista que ainda não houve a citação, não há óbice à 

homologação do pedido sem o consentimento do Requerido. Dessa forma, 

com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Defiro os benefícios da gratuidade 

de justiça de acordo com o art. 98 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007680-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ARAUJO VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL OAB - MT0008345A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADMIR FANSOSI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do 

mandamus, formulada pela Parte Autora ao ID 8153921 destes autos de 

MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ANA ANGÉLICA ARAÚJO 

VASCONCELOS contrato dito coator praticado pelo DELEGADO DE 

POLÍCIA – DIRETOR DO INTERIOR. Verifico que ainda não houve a 

notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que o mandado de 

segurança não necessita da concordância do impetrado (STJ. REsp 

930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015758-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. DA COSTA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE BERTONCELLO OAB - MT23042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PROCURADORIA-GERAL DO 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: 1013162-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT0011004A-B (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019439-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZILMAR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008508-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DERLI BASEGGIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA OAB - MS5883 (ADVOGADO)

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA 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. 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: 1003839-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PARANAENSE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da 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: 1034697-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SOUZA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: 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: 1026842-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYDE FORTUNATO PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(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. 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: 1013861-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO FERREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: 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: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: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da 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: 1015848-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

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. 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: 1000423-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MENEZES MACENA (IMPETRANTE)

ISRAEL FERNANDES MACENA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA 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. 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: 1018386-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA IDIOMAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ENERGISA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

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. 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 
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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: 1001132-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007966-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO RUBENS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, 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: 1011602-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA SANTANA DA CUNHA CARVALHO (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019883-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SHIGUEMI IZAWA KAWAHARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(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. 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: 1017315-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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: 1016050-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BEZERRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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: 1018881-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENA SUPERMERCADO E ATACADO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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. 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: 1030386-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA GRACIANA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (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. 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: 1024626-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - MT14087/O (ADVOGADO)

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

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. 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 
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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: 1030891-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (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: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo ao autor que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. 

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: 1031679-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA LEMOS DOS SANTOS COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso 

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: 1032027-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. 

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: 1005343-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(IMPETRANTE)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Desse modo, por que ausente o fumus boni juris, é de rigor o 

indeferimento da liminar. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se a 

autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica de direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial 

sem documentos para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Revogo o despacho referente ao Id. 12037703, eis que 

inaplicável ao caso concreto. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE TAUFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (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, a seguir, 

transcrita: Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo a autora 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu holerite e cópia 

da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em 

seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032712-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas e indique a carreira e o cargo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003355-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Intime-se a parte Requerente para que proceda ao 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 

(quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, 

faculto-lhe a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica 

para fins de reanálise do pedido de justiça gratuita, mediante a 

apresentação de extratos de conta corrente ou holerites dos últimos três 

meses, declaração do imposto de renda do exercício corrente e 

comprovantes de despesas mensais que entenda pertinentes ao caso. 

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: 1008681-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - 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: Vistos e etc. ROSEANY BARROS DE LIMA, impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do PRESIDENTE 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo verifico a ausência de documentos 

imprescindíveis à análise do pedido, qual sejam, o comprovante de 

pagamento CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 

comprovante de pagamento do DPVAT – Seguro Obrigatório e 

comprovante de quitação do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores do ano corrente. Desta maneira, faculto a parte 

Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando o 

documento retro mencionado, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Intimem-se. Expeça-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017445-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - MT15585/O-N (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. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, para incorporação do 

percentual de 11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e 

pagamento das diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas 

recebidas. Compulsando os autos, verifico a ausência das fichas 

financeiras, dessa forma faculto ao requerente emendar a inicial, nos 

termos do Art. 320 do CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

documentação em questão, bem como indique a carreira e o cargo que 

ocupa na Administração Pública , sob pena de lhe ser aplicado o art. 485, 

VI do CPC. 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: 1009178-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULA GAIVA GOMES MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como indique a carreira e o cargo que ocupa na 

Administração Pública no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do art. 257 do 

CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. 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: 1032045-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Desse modo, com a devida vênia a 

diversos precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

que determinaram o processamento e julgamento de causas que 

demandavam a produção de provas ou a análise de matérias complexas 

perante as Varas Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e 

abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, 

confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são critérios 

delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de cobrança 
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e indenização ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos 

casos em que os elementos identificadores da ação se amoldem aos 

preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1007437-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Todavia, faculto à parte Requerente o depósito integral 

em dinheiro do valor do débito atualizado para fins de suspensão da 

exigibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e 

da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça. Cite-se o Requerido 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020236-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI FRIGERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO)

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (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 de da 

parte autora para fazer a prestação de contas, do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo acima identificado, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo de 10 (dez). 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: 1013664-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COELHO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

GOVERNO 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 fazer a prestação de contas, do(s) valor(es) 

levantado(s) mediante alvará(s) expedido(s) por este juízo, nos autos do 

processo acima identificado, apresentando Nota Fiscal em nome da Parte 

Requerente, no prazo de 10 (dez). 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 952956 Nr: 1465-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MORAES 

PEREIRA LEITE - OAB:13821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:PROCURADOR ESTA

 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.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1012842 Nr: 28756-88.2015.811.0041

 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: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, 

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, ATACADÃO 

DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057 MT, PAOLA REZENDE BERAJANO - OAB:22309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 928668 Nr: 48578-97.2014.811.0041

 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: LEANDRO BUENO SÁ - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do CPC e, via de consequência, denego o mandado de 

segurança.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1187509 Nr: 364-70.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA METELO, ANTONIO JOSÉ RAMOS, 

GENILSON ANTÔNIO SECCHI DE ÁVILA, ARILTON AZEVEDO FERREIRA, 

ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR, CRISTINA MARTINS E MARTINS, 

MARCOS VIEIRA DA CUNHA, MILTON RIBEIRO DA SILVA, GILMAR ALVES 

DE SENA, PAULO GOMES DA SILVA, JOSIEL BORGES DA SILVA, JOÃO 

PAULO NUNES DE QUEIROZ, JAIRSON PADILHA RIBEIRO, HUGO RAFAEL 

CARVALHO NASCIMENTO, RIDALVA REIS DE SOUZA, SÉRGIO 

FURLANETTI CONEZA, SABINA KUCZMARSKI, PEDROCILIO OLIVEIRA 

EVANGELISTA, WLAMIR LUIS DA GAMA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.Condeno 

os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção 

entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066087 Nr: 53695-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NORIVALDO DE LIMA

 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: 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1064191 Nr: 52811-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SAES PRADO DE MELLO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065032 Nr: 53196-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCAS DA SILVA SANTOS

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos cópia do Decreto Estadual nº 4.400/94 e seus anexos; cópia da 

Lei Estadual nº 6.528/94 e seus anexos, e cópía do parecer exarado pela 

Analista da PGE/MT, Sr. José Tolentino Confessor, acerca da correção 

das tabelas do quadro remuneratório da PGE/MT à época da conversão da 

URV.

Após a juntada, manifeste-se a parte adversa, em 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066553 Nr: 53907-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZARELLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA

 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:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 
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Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066079 Nr: 53691-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA SANTOS SILVA

 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:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066083 Nr: 53693-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVANIA DE CARVALHO MESSIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053463 Nr: 48109-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO - OAB:

 Vistos.

Intime-se o credor para cumprir o disposto no artigo 534, CPC.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1148338 Nr: 30951-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DE ABREU

 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 

NIERDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1096539 Nr: 9088-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCY FRANCISCA DE SIQUEIRA

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065033 Nr: 53197-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES

 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:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 
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Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066063 Nr: 53676-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIOGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065037 Nr: 53201-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE JESUS GARCIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI - OAB:, 

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:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003386 Nr: 24890-72.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Vistos.

1 - Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

Impugnação à contestação.

2 - Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1062269 Nr: 52035-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BARBOSA RODOVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

1 - Certifique-se acerca do decurso de prazo para produção de provas 

pela parte requerida.

2 - Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 998281 Nr: 22741-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALISE YURI HATTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003917 Nr: 25083-87.2015.811.0041

 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: ROSIMEIRE CONCEIÇÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003059 Nr: 24748-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA AUXILIADORA ALMEIDA MORAES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1139769 Nr: 27289-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR DOS REIS MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo desta decisão, afastando qualquer tipo de implementação 

salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da 

conversão da URV em favor do Exequente.Condeno a Exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914956 Nr: 40120-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BORGES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 3 – 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 do Poder 

Executivo do Município de Cuiabá por meio das Leis Complementares 

Municipais nº 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007, 154/2007, e da Lei 

Municipal nº 4.594/2004; bem como 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.

 4 - Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065040 Nr: 53204-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066094 Nr: 53701-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCIMAR JOAQUIM DE JESUS

 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: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066065 Nr: 53678-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DOS SANTOS

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 
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SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1067539 Nr: 54329-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONETE AUXILIADORA MAGALHÃES

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Exequente para, querendo, apresentar resposta à impugnação, 

no prazo legal.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

aos autos cópia do Decreto Estadual nº 4.400/94 e seus anexos; cópia da 

Lei Estadual nº 6.528/94 e seus anexos, e cópía do parecer exarado pela 

Analista da PGE/MT, Sr. José Tolentino Confessor, acerca da correção 

das tabelas do quadro remuneratório da PGE/MT à época da conversão da 

URV.

Após a juntada, manifeste-se a parte adversa, em 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1148339 Nr: 30952-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIERDERLE - OAB:10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1127160 Nr: 21845-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo desta decisão, afastando qualquer tipo de implementação 

salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da 

conversão da URV em favor do Exequente.Condeno o Exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1141444 Nr: 28038-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FRANCISCA SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/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:

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer 

a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes 

postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de 

implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada 

perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.Condeno a 

Exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 9 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065027 Nr: 53191-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUALINA MARIA FERREIRA

 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066063 Nr: 53676-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIOGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 
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7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1064191 Nr: 52811-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SAES PRADO DE MELLO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1127160 Nr: 21845-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065032 Nr: 53196-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCAS DA SILVA SANTOS

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1064181 Nr: 52803-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELA DIAS BENTES MONTEIRO

 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1066087 Nr: 53695-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NORIVALDO DE LIMA

 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: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ NORIVALDO DE 

LIMA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1127160 Nr: 21845-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Deixo de determinar o apensamento aos autos principais de código 

842254 em virtude da pluralidade de autores e da incompatibilidade das 

fases processuais, o que acarretaria dificuldade na tramitação dos 

mesmos.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064191 Nr: 52811-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS SAES PRADO DE MELLO

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por THAIS SAES PRADO 

DE MELOO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1066063 Nr: 53676-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DIOGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB:22.957/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por PAULO DIOGO 

GONÇALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065027 Nr: 53191-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASQUALINA MARIA FERREIRA

 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 PASQUALINA MARIA 

FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1065032 Nr: 53196-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCAS DA SILVA SANTOS

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANA LUCAS DA 

SILVA SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096539 Nr: 9088-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCY FRANCISCA DE SIQUEIRA

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELCY FRANCISCA DE 

SIQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/17, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1064181 Nr: 52803-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELA DIAS BENTES MONTEIRO

 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 EMANUELA DIAS 

BENTES MONTEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 14/15, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1066553 Nr: 53907-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZARELLA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA

 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 SIZARELLA 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA BARBOSA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/16, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1067539 Nr: 54329-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONETE AUXILIADORA MAGALHÃES

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DIONETE 

AUXILIADORA MAGALHÃES em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 15/18, referente ao cumprimento de sentença, 

conforme disposto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096539 Nr: 9088-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCY FRANCISCA DE SIQUEIRA

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, em substituição legal.

Determino a distribuição por dependência desta ação aos autos de código 

813146.

Após, intime-se o Executado para, querendo, impugnar a presente 

Execução no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1067539 Nr: 54329-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONETE AUXILIADORA MAGALHÃES

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1141444 Nr: 28038-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA FRANCISCA SANTANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/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 da Carreira do Quadro Administrativo da 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 

7351/2000; 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

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851481 Nr: 54423-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929948 Nr: 49283-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FERNANDES DE MIRANDA, EDNAMAR 

GABRIELA PALÚ, JOSE DIVINO RODRIGUES LEMES, VANESSA RAKEL DE 

MORAES DIAS, WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003216-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MENDES (AUTOR)

LENILDES SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

LAZARA APARECIDA GARCIA DE SOUZA (AUTOR)

ROSANI RIOS CARVALHO (AUTOR)

JUCIELLI DE SOUZA LIMA (AUTOR)

NILTON CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

NELCI BLASANUFO DE SOUZA CRUZ (AUTOR)

ODANIA FERREIRA DA SILVA FRANCA (AUTOR)

MARIA LUCIA VICENTE JACOMELI (AUTOR)

JOSELINA DOMINGAS DA COSTA SILVA (AUTOR)

NANCILEIDE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

JOAO LUIZ DA LUZ HELLRIGL (AUTOR)

ELIANE APARECIDA DA SILVA DA ROCHA PIRES (AUTOR)

MARLI CAIRES DE LIMA AGUIAR (AUTOR)

MARIA DE LOURDES SANTIAGO (AUTOR)

MARELY SILVA ALMEIDA (AUTOR)

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS HENRIQUES (AUTOR)

MARCIONILIA DOURADO SOARES (AUTOR)

MARCIA REGINA DA SILVA BORTOLINI (AUTOR)

MARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

LUANNA MOREIRA FREIRE (AUTOR)

LUCILENE EZEQUIEL GOMES (AUTOR)

LILIAN GONCALVES SOARES (AUTOR)

LILIAN DE CASTRO CARVALHO COSTA (AUTOR)

JOSIANE DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT0007671A (ADVOGADO)

NIVALDO ROMKO OAB - MT9637/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº.: 1003216-16.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Tendo em vista que a presente demanda fora 

distribuída por dependência aos autos n° 1002880-12.2018.8.11.0041, 

tenho por bem, declinar da competência em favor do Juízo da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos termos do 

art. 55 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 09 de 

Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038594-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038594-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MIKA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA., contra ato indigitado coator da lavra do AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado à autoridade coatora que aceite os Recursos Voluntários nº 

5388530/2017, 5387378/2017 e 5387377/2017, bem como que seja 

determinada a suspensão da exigibilidade dos TAD e DAR abrangidos nos 

referidos recursos administrativos. Aduz, em síntese, que é sociedade 

empresária contribuinte do Estado de Mato Grosso, beneficiada legalmente 

pelo Regime de Estimativa Segmentada (atacadista), sofrendo 

lançamentos tributários ilegais à forma de DAR’s e TAD’s, cobrando ora o 

ICMS Estimativa Simplificada, ora o ICMS Garantido Integral, via Regime 

Cautelar da Resolução nº 007/2008. Assevera que apresentou 

impugnação de DAR’s e TAD’s via Proceso Administrativo E-Process, 

entretanto a autoridade fiscal entendeu serem legítimos os lançamentos 

tributários, julgando improcedentes as impugnações na 1ª Instância 

Administrativa. Relata que apresentou os Recursos Voluntários nº 

5388530/2017, 5387378/2017 e 5387377/2017 contra as decisões que 

consideraram improcedentes as suas impugnações, todavia nenhum dos 

TAD’s ou DAR’s objetos dos recursos administrativos alcançam o valor 

mínimo de 2500 (dois mil e quinhentos) UPF’s, razão pela qual inadmitiu os 

referidos recursos. Pontua que o valor de alçada para interposição de 

Recurso Voluntário junto à SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1031, §1º, I 

do RICMS/MT é manifestamente inconstitucional, não lhe restando 

alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o 

seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos 

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. 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 um 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. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade 

coatora que aceite os Recursos Voluntários nº 5388530/2017, 

5387378/2017 e 5387377/2017, bem como que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade dos TAD’s e DAR’s abrangidos nos referidos 

recursos administrativos. Pois bem. Analisando perfunctoriamente os 

fatos expostos e os documentos acostados aos autos, notadamente os 

documentos de ID nº 11245162, 11245225 e 11245253, verifica-se que os 

recursos administrativos interpostos pela Impetrante nº 5388530/2017, 

5387378/2017 e 5387377/2017 foram inadmitidos sob o argumento de que 

eles não se amoldam ao disposto no art. 1031, §1º, I do RICMS/MT. Melhor 

elucidando, vejamos o referido dispositivo legal: “Art. 1.031 Observado o 

disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário 

ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou 

parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe 

recurso voluntário: I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito 

tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, 

vigentes na data do respectivo decisório; (...)”. Em que pese a exceção 

contida no 1031, §1º, I preveja não ser cabível a interposição de recurso 

administrativo cujo valor seja inferior a 2500 (dois mil e quinhentos) UPF’s, 
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o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objurgar o 

manejo pontual do recurso pelo contribuinte. Ademais, referida norma viola 

expressamente um direito fundamental previsto no art. 5º, LV da 

Constituição Federal, qual seja o princípio do contraditório e da ampla 

defesa, senão vejamos: “Art. 5º. (...) LV - aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

(...)”. Dessa maneira, o simples valor do crédito tributário não pode servir 

de parâmetro para impedir a interposição do recurso pelo contribuinte, 

tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 do RICMS/MT admite o 

manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial ou 

integralmente, o provimento do seu pedido de revisão. Esse é o pacífico 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cujo aresto abaixo transcrevo: “REMESSA NECESSÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE 

– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO 

ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite 

regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – 

IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O 

PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 

570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra 

razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, 

posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A 

impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua 

exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.3. Agravo desprovido.” 

(AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”. 

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da 

exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede 

de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - 

Sentença ratificada”. (ReeNec 2993/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) – Destacamos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO 

INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à 

interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao 

duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do 

crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva 

do recurso. 3. Agravo desprovido”. (AI 6139/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). 

Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários objeto dos recursos administrativos alhures mencionados, o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a 

exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer 

impugnação do contribuinte, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PLEITO 

ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. 

SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi 

impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito 

tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da 

manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em 

processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento 

do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido 

de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo 

recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se 

refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória 

efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em 

legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas 

não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a 

devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. 

Agravo regimental improvido”. (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 

2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

26/09/2013) – Destacamos. Assim, em consonância ao consolidado 

entendimento dos tribunais superiores, e considerando que os créditos 

tributários ainda estão sendo discutidos na seara administrativa, 

mostra-se imperioso determinar a suspensão da exigibilidade destes até 

ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. Desta forma, 

presente os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é 

medida que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a autoridade coatora 

proceda com a admissão dos Recursos Voluntários nº 5388530/2017, 

5387378/2017 e 5387377/2017, bem como que determino a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários objetos dos referidos recursos 

administrativos, até ulterior decisão de mérito 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, 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 nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 09 de abril de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002410-78.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1002410-78.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por REGIANE ALBUQUERQUE SOUZA DE PAULA, contra 

ato indigitado coator da lavra do SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

e SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, qualificado na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado a autoridade coatora, em caso de interesse em nomeação, 

convoquem a impetrante a realizar todos os atos pertinentes à nomeação 

e posse, ate decisão final do presente mandamus. Aduz, em síntese, que 

participou de concurso regido pelo edital n° 001/2017, visando o 

provimento de vagas para e cadastro reserva para os cargos de 

Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e 

Apoio Administrativo Educacional. Assevera que se inscreveu para a 

vaga destinada ao cargo de Professor de Educação Básica, mais 

especificamente para a área de Língua Portuguesa destinada a Comarca 

de Itaúba-MT. Assenta que com a publicação da classificação preliminar 

do concurso, restou classificada na 1ª colocação, com nota fina de 

205,07 pontos. Entretanto, afirma que na publicação do resultado final do 

concurso foi deslocada para a segunda colocação, tendo em vista que a 

fora atribuído 02 pontos para a candidata anteriormente classificada na 2ª 

colocação. Pontua que não havia entre classificação geral preliminar e o 

resultado definitivo qualquer recurso pendente de julgamento que pudesse 

alterar as notas dos candidatos. Por fim, entende que o ato emanado pelas 

autoridades coatoras está equivocado, bem como está a ferir seu direito 

líquido e certo. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da 

segurança, para fins de confirmar a liminar por ventura concedida. Escuda 

a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Com a inicial vieram documentos. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. 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 
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(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. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 

funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). 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, assevera 

que: “A discricionariedade 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)”. Segundo consta 

nos autos, busca a impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de que seja determinado a autoridade coatora, em caso de interesse em 

nomeação, convoquem a impetrante a realizar todos os atos pertinentes à 

nomeação e posse, ate decisão final do presente mandamus. Em que pese 

as alegações dispendidas pela impetrante, entendo que as mesmas não 

devem prosperar. Isso porque, ao meu ver, não há nos autos provas 

suficientes da ocorrência da aludida conduta maliciosa atribuída a banca 

examinadora. Percebe-se, que embora constasse a classificação da 

impetrante na 1ª colocação, é de se destacar que, esta se deu em caráter 

preliminar e não definitivo, ou seja, haveria ainda possibilidade de mudança 

no resultado final, até porque conforme consta do edital haveria ainda 

nesta fase a possibilidade de interposição de recurso. Nesse sentido, 

verifica-se do edital do certame a plenamente possibilidade de interposição 

de recurso a cada fase realizada com eventual ocorrência de mudança na 

ordem classificatória, senão vejamos: 13.1. O prazo para interposição de 

recurso será de 2 (dois) dias úteis no horário das 9 horas do primeiro dia 

às 16 horas do último dia, observado o horário de Cuiabá/MT, contados do 

primeiro dia subsequente da data de publicação oficial do ato objeto do 

recurso, contra as seguintes situações: a) ao indeferimento do pedido de 

isenção do valor de inscrição; b) ao indeferimento da inscrição; c) às 

questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; d) ao resultado 

preliminar da prova objetiva; e) à classificação preliminar da prova 

objetiva; f) ao resultado preliminar da prova discursiva; g) ao resultado 

preliminar da avaliação didática; h) ao resultado preliminar da avaliação de 

títulos; i) à classificação preliminar no Concurso Público. 13.9. No que se 

refere ao item 13.1, alínea “c” a “i”, se a argumentação apresentada for 

procedente e levar à reavaliação anteriormente analisados, prevalecerá a 

nova análise, alterando o resultado inicial obtido para um resultado 

superior ou inferior para efeito de classificação. 13.10. Na ocorrência do 

disposto nos subitens 13.7, 13.8 e 13.9 deste Edital, poderá haver 

alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou 

inferior, ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 

não obtiver a nota mínima exigida. Desta forma, em juízo de cognição 

sumária, não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de 

prova robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. 

Portanto, entendo que não restou demonstrado a presença do fumus boni 

iuris, e desta forma, ausente um dos requisitos ensejadores para a 

concessão da liminar, a medida que se impõe é o seu indeferimento. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

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. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Abril de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002810-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO CRISTOPHER GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1002810-92.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Declaratória com pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada proposta por LIDIO CRISTOPHER 

GONCALVES DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja apostilado a sua 

promoção de cabo para 09 anos, bem como seja aproveitado o tempo 

residual de 02 anos e 05 meses para que tenha acesso ao quadro de 

promoção do ano de 2018, ao posto de 3º sargento, até decisão final da 

presente ação. Aduz, em síntese, ser policial militar aprovado em 

concurso público e ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, incluso na Corporação Militar desde o ano de 2003. Relata 

que alcançou a graduação de Cabo PM em 20.04.2015, tendo sido 

promovido com o interstício de 11 (onze) anos sob a égide da Lei de 

promoção 10.076/2014. Assenta que a promoção a graduação de Cabo 

PM se deu de forma equivocada, uma vez que a legislação determina 

como interstício mínimo 09 (nove) anos, restando assim, tempo residual de 

2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de interstício. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 

300 e ss. 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 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. Para a concessão da tutela antecipada 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 NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja apostilado a sua 

promoção de cabo para 09 anos, bem como seja aproveitado o tempo 

residual de 02 anos e 05 meses para que tenha acesso ao quadro de 

promoção do ano de 2018, ao posto de 3º sargento, até decisão final da 

presente ação. Pois bem. Cumpre destacar que, neste momento 

processual, a pretensão do requerente encontra impedimento legal, 

consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1º da 

Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar ou tutela 

antecipada visando à reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. como 
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ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 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. Neste 

sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A 

PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – 

RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado 

de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que 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. 2. A 

discussão da questão em sede de mandado de segurança é viável, não 

sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. (AI, 

61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 

03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata o apostilado a sua promoção de 

cabo para 09 anos, bem como seja aproveitado o tempo residual de 02 

anos e 05 meses para que tenha acesso ao quadro de promoção do ano 

de 2018, ao posto de 3º sargento, busca, nitidamente, a concessão de 

vantagem, cuja pretensão esbarra na vedação legal das regras acima 

mencionadas. ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO 

o provimento antecipatório. 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, 09 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1004294-45.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Promoção Retroativa C/C 

Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais com 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por EDUARDO 

BASÍLIO DE ARAUJO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja apostilado a sua 

promoção a fim de que passe a integrar os quadros da Polícia Militar no 

posto de segundo-sargento da Polícia Militar, com o consequente 

pagamento do soldo correspondente, até decisão final da presente ação. 

Aduz, em síntese, ser policial militar aprovado em concurso público e 

ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, incluso 

na Corporação Militar desde o ano de 2000. Relata que alcançou a 

graduação de Cabo PM em 20.04.2015, tendo sido promovido com o 

interstício de 14 (quatorze) anos sob a égide da Lei de promoção 

10.076/2014. Assenta que a promoção a graduação de Cabo PM se deu 

de forma equivocada, uma vez que a legislação determina como interstício 

mínimo 09 (nove) anos, restando assim, tempo residual não computado. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de antecipada de 

urgência, previstos no art. 300 e ss. 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 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. Para a concessão da tutela 

antecipada 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 NCPC/2015). Não há que se olvidar que a construção 

jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da 

Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja apostilado a sua promoção a fim de 

que passe a integrar os quadros da Polícia Militar no posto de 

segundo-sargento da Polícia Militar, com o consequente pagamento do 

soldo correspondente, até decisão final da presente ação. Pois bem. 

Cumpre destacar que, neste momento processual, a pretensão do 

requerente encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, 

§2º da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 1º da Lei n. 9.494/97, que veda a 

concessão de medida liminar ou tutela antecipada visando à 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão 

de aumento ou extensão de vantagens. como ora se transcreve: Art. 7 

(omissis). § 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. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – 

PAGAMENTO DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DE LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES 

– INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes 

do § 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) 

que 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. 2. A discussão da questão em sede de 

mandado de segurança é viável, não sendo possível, no entanto, o 

deferimento da medida liminar”. (AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, 

Data da publicação no DJE 03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS 

EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE 

TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PAGAMENTO DE QUALQUER 

NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 

7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de tutela no presente 

recurso implica o pagamento imediato de horas extras, adicional noturno e 

seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos artigos 1º da Lei nº 

9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 12.016/2009. 2. Ausente 

a demonstração dos requisitos do artigo 273 do CPC, não se concede 

tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, RAI 33572/2012, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 
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em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) (destacamos). Desta feita, o 

Requerente, ao pretender que o Estado seja compelido a garantir-lhe de 

forma imediata o apostilado a sua promoção a fim de que passe a integrar 

os quadros da Polícia Militar no posto de segundo-sargento da Polícia 

Militar, com o consequente pagamento do soldo correspondente, busca, 

nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. 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, 09 de Abril de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1004674-68.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Promoção Retroativa, C/C 

Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais com 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta por MARCOS 

ALVES DE MENEZES, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja apostilado a sua 

promoção a fim de que passe a integrar o quadro de terceiro-sargento da 

Polícia Militar, até decisão final da presente ação. Aduz, em síntese, ser 

policial militar aprovado em concurso público e ingresso nas fileiras da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, incluso na Corporação Militar 

desde o ano de 2003. Relata que alcançou a graduação de Cabo PM em 

abril de 2015, sob a égide da Lei de promoção 10.076/2014, sendo que a 

época já contava com 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de serviço. 

Assenta que a promoção a graduação de Cabo PM se deu de forma 

equivocada, uma vez que a legislação determina como interstício mínimo 

09 (nove) anos, restando assim, tempo residual não computado. Ampara a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, 

previstos no art. 300 e ss. 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 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. Para a concessão da tutela antecipada 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 NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja apostilado a sua 

a fim de que passe a integrar o quadro de terceiro-sargento da Polícia 

Militar, até decisão final da presente ação. Pois bem. Cumpre destacar 

que, neste momento processual, a pretensão do requerente encontra 

impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 

c/c o art. 1º da Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar 

ou tutela antecipada visando à reclassificação ou equiparação de 

servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de 

vantagens. como ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 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. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO DE VERBA DE 

PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR 

RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 

12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 7º da Lei 

do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que 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. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, o Requerente, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata o apostilado a sua promoção a 

fim de que passe a integrar o quadro de terceiro-sargento da Polícia Militar, 

busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja pretensão esbarra na 

vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. 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, 09 de Abril de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002416-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MORAIS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR OAB - PE33753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA TECNOLOGIA S.A. (IMPETRADO)

Rodrigo Santos Nogueira (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1002416-85.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

demanda fora endereçada a uma das varas cíveis desta comarca, desta 

feita, considerando que esta vara especializada tem competência para 

processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e 

Municipal, o que não é o caso dos autos, tenho por bem, declinar da 
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competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Cuiabá, 

nos termos do art. 285 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá, 10 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006951-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LINJARDI LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006951-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por LAIS LINJARD LIMA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado 

ao Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Enoxiparina 60 mg”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 

nº 12298944). Aduz, em síntese, que é portadora de trombofilia 

(heterozigoze para fator V de Leiden e homozigoze para mutação A1298C 

no gene da MTHFR), doença esta originada de uma trombose no sistema 

nervoso ocorrida em janeiro de 2016, ocasião esta em que foi prescrito um 

anticoagulante que deverá ser utilizado para o resto de sua vida. 

Assevera que, no anseio de ter filhos, precisa suspender o uso do 

anticoagulante, pois o mesmo causa má formação do feto, impedindo o 

seu desenvolvimento, sendo que, para que consiga engravidar e ter uma 

gestação saudável, necessita da utilização do fármaco objeto da presente 

demanda, com início antes da gestação e finalizando dois meses após o 

parto. Pontua que por não possuir condições financeiras, solicitou o 

fármaco em questão junto ao Sistema Único de Saúde, todavia o seu 

pedido foi negado sob o fundamento de que o medicamento não é 

contemplado pela Portaria Ministerial nº 1554, de 30 de julho de 2013 – 

SUS. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos 

para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 12542741), foi emitido 

parecer técnico (ID nº 12565537) o qual informou que, nos termos da 

Portaria nº 10 de 24.01.2018, a CONITEC recomendou a incorporação da 

Enoxaparina Sódica para o tratamento de gestantes com trombofilia no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 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 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, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada 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). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, imediatamente, o 

fornecimento do medicamento denominado “Enoxiparina 60 mg”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 12298944). Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 12298759 e seguintes), tudo 

em atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ. Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na 

dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem 

a saúde como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não 

podem arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA LIMINAR – CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE 

OCULAR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DEVER DO 

ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível antecipar os efeitos da 

tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de questão ligada à 

saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder Judiciário não está 

adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera executiva para 

conceder medida assecuratória do exercício de direitos salvaguardados 

pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA CAMARA CÍVEL – 

REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). Com efeito, mister ser 

concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo direito é 

inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 12298944), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em hematologia, Dr.ª Juliana Maria F. Juliani – CRM/MT nº 

4187, não resta dúvida quanto à doença que a Autora possui, tampouco a 

urgência do uso do medicamento pretendido, nem da negativa dos entes 

públicos em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente para justificar a 

dispensa de prévia autorização orçamentária e até de procedimento 

licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se aventurar a 

escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo em um 

diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência aos 

princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 
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relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do 

medicamento denominado “Enoxiparina 60 mg”, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 12298944), ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, NO PRAZO MÁXIMO DE 03 (TRÊS) 

DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 

da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável. 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). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal. Após, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá, 10 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Processo: 1035945-32.2017.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 75.044,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANTONIO ROBERTO SANCHES Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal 

Com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Antônio Roberto Sanches 

em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a concessão da 

tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, que 

o requerido se abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal e fornecer 

certidão de regularidade fiscal, além do cancelamento do protesto 

referente à CDA em discussão. Aduz que além de advogado militante em 

Ribeirão Preto-SP, é criador de bovinos de corte no município de 

Campinápolis-MT, onde desenvolve a atividade em 03 (três) propriedades 

rurais. Alega que no mês de setembro de 2017 teve protestado contra si 

um débito no valor de R$75.044,90 (setenta e cinco mil e quarenta e quatro 

reais e noventa centavos), referente a uma Certidão de Dívida Ativa, sem 

ter tomado ciência de processo administrativo fiscal, cuja origem do débito 

foi a ausência de recolhimento de ICMS de sementes destinadas a 

forragem de pasto de uma de suas propriedades rurais, cujos insumos 

foram adquiridos entre os anos de 2012 e 2014. Salienta que é o 

comprador das mercadorias relacionadas nas notas fiscais que foram 

objetos da CDA. Requer, a concessão de tutela de urgência para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, que o requerido se 

abstenha de ajuizar ação de Execução Fiscal e fornecer certidão de 

regularidade fiscal, além do cancelamento do protesto referente à CDA em 

discussão. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a inicial com 

documentos. O feito foi inicialmente distribuído na 5ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, ato contínuo declinou a competência 

para este Juízo, conforme decisão de id nº 11017064. Conforme decisão 

de id nº 11754836 fora determinado a emenda à inicial para comprovar o 

pagamento das custas processuais, o que foi cumprido conforme petitório 

de id nº 11769103. Por despacho de id nº 11940668 foi postergada a 

análise da tutela de urgência para momento posterior à justificação prévia 

da parte requerida, ocasião em que foi devidamente apresentada como se 

vê no id nº 12331236. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito 

com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 
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mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir Passos de Freitas: “Prevista 

em norma geral editada pela União, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário pelo depósito do seu montante integral reveste-se de condição 

de direito assegurado ao sujeito passivo, sendo ineficazes os dispositivos 

da legislação ordinária que pretendam anulá-la. Porque configura um 

direito que se opõe à vontade da Fazenda Pública, - que se pressupõe 

pretenda o seu pagamento e não o depósito – é ele livremente exercitável, 

independentemente da concordância daquela, ou de medida judicial 

requerida especialmente para tal fim. Além disso, é direito exercitável até 

mesmo naqueles casos em que o tributo é pago pelo substituto tributário, o 

qual poderá ser judicialmente autorizado ou compelido, se necessário, a 

efetuar o depósito. Embora configure um direito livremente exercitável pelo 

sujeito passivo, uma vez exercido, o depósito produz efeitos que 

interferem no direito de ambas as partes: ao sujeito passivo fica 

assegurado o direito de discutir o crédito tributário, cuja exigibilidade fica 

suspensa, sem sofrer os atos executórios e, à Fazenda Pública, o direito 

de converter em renda o valor depositado, caso revele-se improcedente a 

pretensão daquele. Os direitos assim emergentes não podem ser 

prejudicados pela decisão unilateral de uma das partes, valendo dizer que 

o depósito ficará vinculado ao resultado da discussão que envolve o 

crédito tributário e, só depois de definitivamente decidida a questão é que 

se tornará disponível, quer para restituição ao sujeito passivo, se 

vencedor na lide, quer para conversão em renda da Fazenda Pública, se 

improcedente a demanda. (in Código Tributário Nacional Comentado. 4ª 

edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem destaque no original). 

Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da 

dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, 

que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; 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; 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. Na hipótese, o requerente fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada. Analisando os argumentos 

despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase 

processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a 

boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão 

para a concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a 

suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o 

depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase 

absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se 

mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo 

combatido, o que não se verifica nestes autos. Quanto à sustação do 

protesto, em razão do explicitado alhures constato a legalidade do 

protesto da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista a redação inserida 

pela Lei nº 12767 de 27 de dezembro de 2012 no paragrafo único do 

artigo 1º da Lei 9.492 de 10 de dezembro de 1997, in verbis: “Art. 1º. 

Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o 

descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de 

dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as 

certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas”. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade do 

crédito tributário, que o requerido se abstenha de ajuizar ação de 

Execução Fiscal e fornecer certidão de regularidade fiscal, além do 

cancelamento do protesto referente à CDA nº 20174332. Providencie-se a 

citação e intimação do requerido, para querendo, apresentar a sua defesa 

no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1031715-44.2017.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. IMPETRANTE: SAGA KOREA COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA IMPETRADO: 

SUB-PROCURADOR FISCAL GERAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar Initio Litis, 

Inaudita Altera Pars, impetrado por Saga Comércio de Caminhões, Peças e 

Serviços Ltda. contra ato do Subprocurador Fiscal Geral da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão de liminar para suspender a execução da 

Certidão de Dívida Ativa nº 2017222503. Narra que tem como Código de 

Descrição da Atividade Econômica Principal o Comércio por atacado de 

caminhões novos e usados. Aduz que recebeu protesto referente a CDA 

nº 2017222503, que cobra o DAR 999/03.653.665-51, no valor de 

R$110.090,35 (cento e dez mil e noventa reais e trinta e cinco centavos) e 

do DAR 999/03.653.655-15, no montante de R$725.083,59 (setecentos e 
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vinte e cinco mil e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), cujos 

valores atualizados são de R$3.082.294,63 (três milhões e oitenta e dois 

mil e duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). 

Argumenta que foram esgotadas as tentativas de defesas via 

administrativas relacionadas aos mencionados DAR’s, e que em ambas foi 

emitido a cobrança de ICMS Estimativa Antecipado sendo que o impetrante 

recolheu o ICMS Garantido Normal pelo sistema de conta gráfica. Ampara 

a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni 

iuris e periculum in mora. No mérito requer a confirmação da medida liminar 

e a procedência do pedido. Instruiu a inicial com documentos indexados 

eletronicamente. Inicialmente distribuído na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, o feito foi redistribuído para este Juízo em 

razão da incompetência, como se vê no id nº 10261990. Conforme 

despacho de id nº 10345480 foi determinada a notificação da autoridade 

coatora para prestar informações, que, mesmo intimada, quedou-se inerte 

(id nº. 12310893). Vieram os autos conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento. Decido. 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 do 

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”. Na hipótese, busca a parte 

Impetrante a medida liminar para o fim de suspender a exigibilidade da CDA 

nº 2017222503. Tratando-se de medida destinada à suspensão da 

exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 

151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a 

exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu 

montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis 

reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses 

previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade 

de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do 

montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que 

se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao ora impetrante contra 

qual o impetrado, não pode se opor. Sobre o tema, eis a lição de Vladimir 

Passos de Freitas: “Prevista em norma geral editada pela União, a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do seu 

montante integral reveste-se de condição de direito assegurado ao sujeito 

passivo, sendo ineficazes os dispositivos da legislação ordinária que 

pretendam anulá-la. Porque configura um direito que se opõe à vontade da 

Fazenda Pública, - que se pressupõe pretenda o seu pagamento e não o 

depósito – é ele livremente exercitável, independentemente da 

concordância daquela, ou de medida judicial requerida especialmente para 

tal fim. Além disso, é direito exercitável até mesmo naqueles casos em que 

o tributo é pago pelo substituto tributário, o qual poderá ser judicialmente 

autorizado ou compelido, se necessário, a efetuar o depósito. Embora 

configure um direito livremente exercitável pelo sujeito passivo, uma vez 

exercido, o depósito produz efeitos que interferem no direito de ambas as 

partes: ao sujeito passivo fica assegurado o direito de discutir o crédito 

tributário, cuja exigibilidade fica suspensa, sem sofrer os atos executórios 

e, à Fazenda Pública, o direito de converter em renda o valor depositado, 

caso revele-se improcedente a pretensão daquele. Os direitos assim 

emergentes não podem ser prejudicados pela decisão unilateral de uma 

das partes, valendo dizer que o depósito ficará vinculado ao resultado da 

discussão que envolve o crédito tributário e, só depois de definitivamente 

decidida a questão é que se tornará disponível, quer para restituição ao 

sujeito passivo, se vencedor na lide, quer para conversão em renda da 

Fazenda Pública, se improcedente a demanda. (in Código Tributário 

Nacional Comentado. 4ª edição. editora RT – 2008. Pág 690/691). (sem 

destaque no original). No caso em exame, verifica-se que o impetrante não 

exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não realizou o depósito do 

montante integral do débito discutido. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de liminar deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 

fumus bonis iuris e periculum in mora. Assim, para que a suspensão da 

exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 

151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que, 

não se verifica nestes autos, neste momento processual, corroborando, 

ainda a decisão do Processo Administrativo nº 5114293/2015, que julgou 

procedente o crédito tributário eferente ao DAR 999/03.653.655-15. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Após, colha-se parecer do Ministério Público no de 10 (dez) 

dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038359-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON SADE HADDAD (AUTOR)

ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A (AUTOR)

MURILO MAGALHAES NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN OAB - SP150269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Numero do Processo: 

1038359-03.2017.8.11.0041 AUTOR: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A, MURILO MAGALHAES NOGUEIRA, RAMON SADE HADDAD 

RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Débito fiscal, Com Pedido de Concessão 

de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente Inaudita Altera Parte, proposta 

por Itumbiara Transmissora de Energia S.A e Outros em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a suspensão da exigibilidade dos 

créditos tributários objetos do Aviso de Cobrança nº 161079 e da CDA nº 

20173319 para que não constitua óbice à emissão de certidão positiva 

com efeitos de negativa, bem como para que não implique o registro no 

CADIN ou seja exigidos por meio de executivo fiscal. Afirma que é pessoa 

jurídica de direito privado que foi surpreendida pela inscrição em dívida 

ativa pelo requerido, mormente quanto a CDA nº 20173319 com supostos 

débitos relativos à ICMS não recolhidos ou recolhidos a menor no prazo 

regulamentar, referente a operações e prestações escrituradas nos livros 

fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte, em 
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referência a fatos geradores ocorridos nos meses de março, abril, maio, 

junho, julho e agosto de 2012 e abril e junho de 2013; (b) ICMS próprio, em 

referência a fato gerador ocorrido em janeiro de 2015; (c) Multa acessória 

de 100% sobre o valor do imposto do item anterior; (d) ICMS diferencial de 

alíquota, não recolhido ou recolhido a menor, em referência a fato gerador 

ocorrido em janeiro de 2015; (e) Taxa de Segurança Contra Incêndio – 

TACIN, não recolhida ou recolhida a menor, referente a fatos geradores 

ocorridos nos meses de março de 2012, março de 2013, março de 2014 e 

julho de 2015; e (f) contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos 

Sociais – FUPIS, não recolhido ou recolhido a menor, referente a fatos 

geradores ocorridos nos meses de janeiro, março, abril, maio, julho, 

agosto, outubro e novembro de 2006, perfazendo o montante total de R$ 

18.129.238,22 (dezoito milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e trinta 

e oito reais e vinte e dois centavos), atualizado até outubro de 2017. Aduz 

que o processo administrativo que lastreia o Aviso de Cobrança nº 

1651079, cujos créditos tributários se referem aos anos de 2012, 2013, 

2014 e 2015, teve sua intimação por meio de publicação no Diário Oficial 

do Estado de Mato Grosso ocorrida em 02.01.2017. Alega que tanto o 

Aviso de Cobrança quanto a CDA objeto dos autos são nulos, posto que 

ausentes os requisitos formais exigidos pela legislação, além de que parte 

dos créditos estão decaídos e prescritos. Instrui a inicial com documentos. 

Por meio do petitório de id nº 11246096 a parte autora informa que a CDA 

em discussão foi enviada a protesto. Conforme decisão de id nº 11281132 

o feito fora redistribuído para este Juízo em virtude de declino de 

competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá A 

decisão de id nº 11407753 remeteu a apreciação da tutela para momento 

posterior a manifestação da parte requerida, que, devidamente intimada 

como se vê no id nº 11783538, quedou-se inerte. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, exclua-se o 

Sr. Gestor Judiciário do sistema PJE a Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso – SEFAZ-MT, do polo passivo da lide, onde deverá 

ser cadastrado o Estado de Mato Grosso. Inicialmente, importante registrar 

o que leciona o doutrinador Fredie Didier Jr, em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória a respeito da tutela de urgência cautelar 

em caráter antecedente, in verbis: “A tutela provisória cautelar 

antecedente é aquela requerida dentro do mesmo processo em que se 

pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva, cautelar e 

satisfativa. Seu objetivo é: i) adiantar provisoriamente a eficácia da tutela 

definitiva cautelar; e ii) assegurar a futura eficácia da tutela definitiva 

satisfativa.” Da análise dos autos verifico que o caso em questão trata de 

diversos débitos tributários envolvendo ICMS, multa, TACIN e FUPIS, 

inscritos na CDA nº 20173319, pela qual a parte autora pugna pela 

suspensão da exigibilidade. Quanto à possibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar 

ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, 

que para a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente deve 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; Na hipótese, o 

requerente fez pedido de tutela cautelar em caráter antecedente. 

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos 

que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida tutelar 

pleiteada. Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do 

respectivo débito só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que 

não se verifica nestes autos, nesse momento. ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

autorizadores, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, nos termos do art. 305, do NCPC vindicado para o fim de 

suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos do Aviso de 

Cobrança nº 161079 e da CDA nº 20173319, para que não constitua óbice 

à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como para 

que não implique o registro no CADIN ou sejam exigidos por meio de 

executivo fiscal, até ulterior deliberação, observando-se que o pedido 

principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

mesmos autos, a teor do disposto no art. 308, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, 

apresentar a sua defesa bem como indicar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 306, c/c art. 183, 

ambos do CPC. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037358-80.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1037358-80.2017.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]. IMPETRANTE: 

REFRIGERANTES GUARANTA LTDA IMPETRADO: SUBPROCURADOR 

GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Refrigerantes Guarantã Ltda., devidamente 

qualificado nos autos, impetra o presente Mandado de Segurança Com 

Pedido de Medida Liminar contra ato indigitado coator da Subprocuradora 

Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando, 

liminarmente, a sustação/cancelamento do protesto efetuado da Certidão 

de Dívida Ativa nº 2017345034. Aduz, em síntese, que recebeu 

comunicado do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais Notas e 

Protestos de Guarantã do Norte/MT referente a CDA nº 2017345034, no 

valor de R$ 88.821,86 (oitenta e oito mil e oitocentos e vinte e um reais e 

oitenta e seis centavos), no entanto, referidos débitos estão sendo 

c o n t e s t a d o s  n a  A ç ã o  A n u l a t ó r i a  d e  D é b i t o s  n º . 

1019595-03.2016.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT, a qual tem o objetivo de declarar a 

ilegalidade dos lançamentos que geraram a CDA em discussão. Alega que 

o DAR 999.04.482.345-90 é proveniente da aquisição de um veículo semi 

reboque no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), advindo do Rio 

Grande do Sul, sendo que o vendedor destacou o ICMS no percentual de 

07% (sete por cento), correspondente à alíquota daquele Estado, cabendo 

à impetrante o pagamento da diferença entre as alíquotas interestaduais 

entre os dois Estados, qual seja, 10% (dez por cento), equivalente a R$ 

7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), contudo, o Estado de Mato Grosso 

lançou na conta corrente fiscal da empresa a estimativa simplificada por 

meio do DAR 999/04.482.345-90 o valor de R$ 21.840,00 (vinte e um mil e 

oitocentos e quarenta reais). Informa que ingressou com processo 

administrativo impugnando a cobrança, que foi indeferido, ocasionando no 

dia 16.10.2016, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino o termo de 

apreensão e Depósito – TAD nº. 1127156-8, sob alegação de “Ausência 

de CND válida”. Afirma que ajuizou a Ação Anulatória de Débitos nº. 

1019595-03.2016.8.11.0041, pleiteando direito de recolher diferencial de 

alíquota nos termos legais, entretanto, a Procuradoria Geral do Estado 

encaminhou o débito para inscrição em dívida ativa e protesto, sendo 

medida desnecessária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para 

o fim de cancelar o protesto bem como não sofrer execução futura no que 

refere à CDA nº 2017345034. Junta documentos. Frise-se que a presente 

ação veio redistribuída a este Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, eis que o mencionado Juízo declinou da competência 

argumentando que a demanda proposta se enquadra na Resolução 

23/2013/TP do Tribunal de Justiça deste Estado. Em cumprimento a 

determinação contida no despacho de id nº 11564470, a autoridade 

coatora, prestou informações no id nº 11819008, alegando que o 

impetrante não demonstrou seu direito líquido e certo, requerendo por fim o 

indeferimento da liminar, denegando a segurança pretendida. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento. Decido. 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 
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liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito do 

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”. Na hipótese, busca a parte 

Impetrante a medida liminar para o fim de sustação do protesto da CDA nº 

2017345034. Pois bem, verifico no caso em tela que assiste razão o 

impetrado quanto a legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa, 

tendo em vista a redação inserida pela Lei nº 12767 de 27 de dezembro de 

2012 no paragrafo único do artigo 1º da Lei 9.492 de 10 de dezembro de 

1997, in verbis: “Art. 1º. Protesto é ato formal e solene pelo qual se prova 

a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos 

sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações 

públicas. – Grifei Diante disso, não vislumbro constituição do direito liquido 

e certo do Impetrante em obter a sustação do protesto ora pleiteada. A 

propósito, não tem sido outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “REGIMENTAL — AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PROTESTO — 

POSSIBILIDADE — PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 12.767, 

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 — MANDADO DE SEGURANÇA — 

SUSTAÇÃO — NÃO CABIMENTO — DECISÃO UNIPESSOAL — 

MANUTENÇÃO. A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – 

CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 

de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a 

comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do 

crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. 

Recurso não provido. (AgR 71013/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 

24/06/2015) ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Após, colha-se parecer do Ministério Público no de 10 

(dez) dias. Intime-se e cumpra-se. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009038-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GB TRANSPORTADORA EXPRESS - EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE DE MELO OLIVEIRA OAB - GO33913 (ADVOGADO)

DAVID SOARES DA COSTA JUNIOR OAB - GO25515 (ADVOGADO)

DIEGO FERREIRA FREITAS OAB - GO31389 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DECISÃO 941 Processo: 1009038-83.2018.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA 

(120)/[LIMINAR, LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS]. Partes do processo: 

Parte Autora: IMPETRANTE: GB TRANSPORTADORA EXPRESS - EIRELI - 

ME Parte Ré: IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO 

FISCAL FLÁVIO GOMES Autuação 09/04/2018 Última distribuição 

09/04/2018 Valor da causa R$ 1.000,00 Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança Com Pedido de Provimento de Liminar, movido por GB 

Transportadora Express-Eireli (GB Transportadora), em desfavor do Ilmo 

Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado de Mato 

Grosso - POSTO FISCAL FLAVIO GOMES. Após análise do presente 

mandamus, verifica-se que a competência para processar e julgar o 

presente feito eletrônico é de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública, uma vez que não existe executivo fiscal ajuizado anteriormente ou 

sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso que pudesse 

gerar a prevenção, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo 

da Vara Esp. de Execução Fiscal, vez que se trata de competência 

absoluta, que deve ser declarada desde logo, na dicção do § 1º do Art. 64 

do CPC/2015, sob pena de nulidade das decisões proferidas. Ressalta-se 

que, conforme Resolução nº 023/2013/TP TJMT, a Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca Capital tem a seguinte competência: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes 

com exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em 

dívida ativa.” Assim, com fundamento na Resolução nº 023/2013-TP-TJMT 

c/c Arts. 42, 44 e § 1º do Art. 64 do CPC/2015, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal - 

Gabinete II, para processar, decidir e julgar a presente ação mandamental, 

e DECLINO em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o Art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. 

PROCEDA-SE À REDISTRIBUIÇÃO DESTES AUTOS ELETRÔNICOS 

imediatamente, promovendo-se as necessárias baixas e procedimentos 

necessários, CERTIFICANDO-SE nestes autos eletrônicos. PUBLIQUE-SE 

(DJe). INTIME-SE (PJe). CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de abril de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito em Subst. Legal 

fcoa Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz 

nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir 

juízo arbitral, na forma da lei. Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos 

pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas 

previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de 

organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos 

Estados. Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da 

pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. FIM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 3341-09.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JATOBÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FEGURI - OAB:12.736, 

Reginaldo S Faria - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para intimar a parte autora providenciar copia da inicial para 

notificação da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 23409 Nr: 919-03.2013.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altemar Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:OAB/MT 12.142

 .Nesses termos, ausente qualquer hipótese prevista no artigo 397, do 

Código de Processo Penal capaz de ensejar a absolvição sumária do 

acusado ALTEMAR PEREIRA DA ROCHA, rejeito sua tese defensiva, e 

designo o dia 26-06-2018, às 15h, para audiência de instrução e 

julgamento, conforme determina o art. 399, do CPP.Intimem-se as partes e 

as testemunhas arroladas na acusação, bem assim as indicadas pela 

defesa, se houver, para comparecerem à audiência.Às providências, 

expedindo-se o necessário para o cumprimento da referida 

solenidade.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de fevereiro de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 77615 Nr: 1027-75.2001.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o recuperando acerca da audiência designada para o dia 

10/04/2018, no endereço constante às fls. 898.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 384893 Nr: 26927-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES DIAS - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido da defesa para juntada de procuração, no prazo de 03 

dias.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Segue sentença anexa ao processo.

V – Saem os presentes intimados da sentença.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RAFAEL NAVES DIAS

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 384893 Nr: 26927-06.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES DIAS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 26927-06.2014 (CÓDIGO: 384893)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU VALDINEI FERREIRA MARTINS

 Vistos em Correição.

Processo em ordem.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05.04.2018 às 

16h00min.

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.

Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 de junho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 349991 Nr: 11083-50.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVAL DANTAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 Processo Crime nº. 11083-50.2013.811.0042 – Cód. 349991

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 03/05/2018 às 

14h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 510725 Nr: 3387-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDNC, OMB, FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435/MT

 Carta de Ordem nº. 3387-84.2018.811.0042 – Cód. 510725

Vistos em correição,...

Designo o dia 17/04/2018 às 15h20min para a realização de audiência.

Expeça-se o necessário.

Comunique-se o juízo deprecante.

Às providências.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2018.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 305769 Nr: 4638-84.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE VERLANGIERI CARMO, AILTON 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Jose de Araújo - 

OAB:3928/MT

 Posto isto, ante o cumprimento do período de prova sem revogação, Julgo 

Extinta a Punibilidade dos Acusados SILBENE VERLANGIERI CARMO e 

AILTON BARBOSA, já qualificados nos autos, nos termos artigo 89, § 5º, 

da Lei 9.099/95. Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de 

objetos apreendidos. Em caso positivo, comunique-se o trânsito em julgado 

da sentença ao MM Juiz Diretor do Fórum, para que adote as providências 

cabíveis, nos termos do artigo 1.478 da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se o cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação e em 

seguida arquivem-se os autos, procedendo as baixas necessárias. Sem 

custas.Publique-se, intime-se e cumpra-se.Cuiabá, 06 de abril de 2018. 

Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 334730 Nr: 15556-16.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FABIANO FRAGOSO, CARLOS HENRIQUE 

DOS SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA ROBERTA 

APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - OAB:18.849

 INTIMAR A DRª ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI 

OAB/MT 18.849 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 

11 DE JUNHO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 323956 Nr: 3259-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ DE ASSUNÇÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO VIEIRA 

GUIMARÃES - OAB:8.661

 Vistos etc.

Devido a falhas técnicas, a gravação do depoimento da testemunha Valter 

Oliveira Cavalcante ocorrida na audiência realizada no dia 01/03/2018 está 

inaudível, restando prejudicada a referida oitiva. Por essa razão designo 

audiência para o dia 18/04/2018 às 13:50 para que a testemunha seja 

novamente ouvida.

 Requisite-se. Intime-se a defesa. Ciência ao MP.

Às providências. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 516921 Nr: 9229-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ULIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIKA CUNHA SAIBERT - 

OAB:OAB/MT 18038

 Vistos, etc...

Designo o dia 15/08/2018 às 17:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 517188 Nr: 9507-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TEXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS 

- OAB:15468

 Vistos, etc...

Designo o dia 15/08/2018 às 17:45 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 508196 Nr: 998-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLY BORGES MASSENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18853/O

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 13.04.2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 493802 Nr: 33114-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEPH ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

DEFIRO o pedido veiculado pela defesa do réu à fl. 138, facultando-lhe a 

apresentação de memoriais por ocasião da sessão de julgamento.

Outrossim, DESIGNO sessão de julgamento para o dia 3.5.2018, às 

13h30min.

Intimem-se e requisite-se o réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156919 Nr: 4267-57.2010.811.0042

 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): ÉDERSON JOSÉ DE FREITAS, LUCIANO DE 

FREITAS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca do 

pedido de fl. 212.

 Após, tragam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 341427 Nr: 1202-49.2013.811.0042

 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): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LUIZ ESTEVES 

SILVA - OAB:17166/O

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão de fl. 449, cancelo a sessão designada à fl. 

447.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Nova Mutum/MT, para a 

oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, com prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento, intimando-se as partes para apresentação 

dos quesitos, na forma da lei.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da missiva, intime a defesa 

para arrolar suas testemunhas no prazo legal.

Após tragam conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 406533 Nr: 11125-31.2015.811.0042

 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: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §3°, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a 

sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3º, do CPC/2015.P. 

R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) parte(s), 

cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do 

Juízo Militar

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 509966 Nr: 2693-18.2018.811.0042

 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): RAYMISON NERY LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial REVOGO o 

decreto de prisão preventiva até então prevalente ao RAYMISON NERY 

LOPES, submetendo-o às seguintes condições:I. Não se ausentar da 

Comarca onde reside por período superior a oito (08) dias sem 

autorização deste Juízo;II. Comunicar a este Juízo qualquer mudança de 

endereço;III. Comparecer mensalmente em Juízo, na comarca de sua 

residência, para informar suas atividades e manter atualizado seu 

endereço residencial, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora 

concedido, com a expedição de mandado de prisão contra o 

mesmo.Considerando que o acusado RAYMISON NERY LOPES informou 

residir na Comarca de Primavera do Leste/MT, expeça-se Carta Precatória 

para seu interrogatório na referida comarca, bem como para que cumpra a 

medida cautelar constante no ITEM III desta decisão, até que seja proferida 

a sentença.Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

denunciado, se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão, 

devendo a Sra. Gestora fazer constar nele a data e a hora da audiência a 

ser realizada neste Juízo, para ciência do denunciado.Para a audiência, 

intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes, dando-se ciência ao 

Promotor de Justiça e ao Defensor Público.Expeça-se o 

necessário.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 460665 Nr: 479-88.2017.811.0042

 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): FABRICIA CACHOEIRA, WESLEY DA GUIA 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Pelo que se extrai da ata da audiência datada de 12.12.2017 (fls. 

164/165), a ato instrutório foi suspenso em razão da ausência dos 

acusados WESLEY DA GUIA NUNES e FABRÍCIA CACHOEIRA, o primeiro 

em razão do não recambiamento pelo Sistema Penitenciário, à época em 

greve de zelo, e a segunda por não ser localizada em seu endereço.

Destarte, considerando a normalização dos trabalhos dos Agentes 

Penitenciários e a atualização do endereço da ré à fl. 177, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2018, às 15:00 

horas, para o interrogatório dos acusados e inquirição das testemunhas 

arroladas pelas partes.

Para tanto, intimem-se ambos os acusados, as testemunhas arroladas na 

denúncia e na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à 

Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 469694 Nr: 9611-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MATOS 

FIGUEIREDO DA COSTA - OAB:, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, contatou-se a ausência do réu LUCAS FERREIRA DE CASTRO e 

da testemunha RAFAEL SOARES DOS ANJOS. Sem prejuízo desta 

deliberação e considerando que as partes concordaram em inverter a 

ordem da instrução, procedeu-se com a colheita do depoimento da 

testemunha de acusação UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO. Por outro 

lado, visando o regularmente encerramento da instrução, DESIGNO para 

interrogatório do réu LUCAS e da testemunha RAFAEL o dia 08/05/2018, 

às 16:00 horas. Para tanto, determino que intime o réu e a testemunha, 

com antecedência, devendo o oficial de justiça intimar corretamente o réu, 
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insistindo mais vezes na hora da diligencia, saindo os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo o que for necessário. NADA MAIS. Mandou, então, 

o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado conforme 

vai assinado por todos. Eu, ____________ Marcio Santos Aguiar Junior, 

Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490828 Nr: 30258-88.2017.811.0042

 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): NELSON RODRIGUES BATISTA, WILLIAN 

MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo a defesa do réu Willian Marques 

das Silva para apresentação dos memoriais finais, no prazo de 03 (três) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503307 Nr: 42383-88.2017.811.0042

 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): VICTOR AUGUSTO GUIMARÃES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237, JOANA D1ARC BARONI - OAB:1996/E

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta a audiência de 

instrução, constatou a ausência do denunciado VICTOR AUGUSTO 

GUIMARÃES ALVES, que embora intimado e requisitado junto ao presídio 

com antecedência, não se fez presente. Desse modo, DETERMINO que se 

oficie ao Diretor do Presídio e a SEJUDH – MT para que no prazo de 24 

horas, informe o porquê não houve recambiamento do réu, para o 

presente ato. Por outro lado, visando o regular encerramento da instrução, 

DESIGNO para interrogatório do réu VICTOR e das testemunhas OZIEL 

SATELES DE JESUS e WELLINGTON MESSISAS DA CRUZ SANTOS o dia 

08/05/2018, às 14:40 horas. Para tanto, DETERMINO que se intime o réu e 

as testemunhas, com antecedência e os requisite, saindo os presentes 

intimados. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que 

encerrasse o presente termo que lido e achado conforme vai assinado por 

todos. Eu, ____________Marcio Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o 

digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 471465 Nr: 11382-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Com essas considerações, CONHEÇO dos Embargos, porque tempestivo, 

mas a ele NEGO PROVIMENTO, para manter a r. sentença de fls. 288/311, 

pelos próprios fundamentos.Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de 

abril de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304006 Nr: 1724-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033 -B/MT, FERNANDO CÉSAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, FERNANDO 

CÉSAR PASSINATO AMORIM OAB/MT 7.542, para tome ciência da 

expedição de Carta Precatória para a comarca de Alto Garças/MT, 

conforme decisão de fl. 171.

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.: 504435 Nr: 43461-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ALMEIDA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROMAS GODINHO - 

OAB:18206/MT

 Designo interrogatório, memorias, alegações finais e sentença oral para o 

dia 11 de abril de 2018 às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 476881 Nr: 16738-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, AMDMJ, FCM, SMDA, WDSJ, ABDS, 

TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, JULIANA 

FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091, LÉO CATALÃ JORGE - 

OAB:17525, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, THEMYSTOCLES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927, VALBER MELO - OAB:8.927/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 “Neste ato, registre-se e autue-se o incidente de colaboração premiada 

por Walter Souza Junior e Alberto Borges de Souza como apenso da 

presente ação penal, ficando transferido para esses autos o respectivo 

Sigilo da origem, estando todos os presentes cientes do referido sigilo.

A Defesa de Walter Souza Junior e Alberto Borges de Souza sai intimada 

para apresentar nos autos o termo de acordo de colaboração premiada.

 As partes saem devidamente intimadas do acordo de delação premiada 

efetivado por Alberto e Wagner apensados aos presentes autos.

As partes ficam cientes e saem devidamente intimadas para manifestar 

sobre os documentos de fls. 3.328/3.260.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para os dias abaixo discriminados:

a) Oitiva das testemunhas de defesa restantes para o dia 20/04/2018 às 

13h30min;

 b) Interrogatórios dos colaboradores Themystocles Ney de Azevedo de 

Figueiredo, Alberto Borges de Souza e Walter de Souza Junior para o dia 

16/05/2018, às 13h30min;

c) Interrogatórios dos demais réus o dia 21/05/2018, às 13h30min.

Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas Katia Fogliatto 

Gouveia e Jair Neves Abreu da Silva com prazo de 60 dias.
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 Determino a condução coercitiva da testemunha José Gustavo Montes de 

Oliveira, uma vez não compareceu ao ato, apesar de intimada.

Saem os presentes intimados.”

Dada a palavra aos presentes para arguir alguma questão no final a 

Audiência, nada foi arguido e nem alegado.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 164402 Nr: 11717-51.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola L. Vani de Oliveira - 

OAB:10887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B, RAFAELLE 

OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, Regiane Deise de Oliveira 

Freire - OAB:17983, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - 

OAB:12882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:9744, Francisco Mateus Moraes Lopes - OAB:12, Rodrigo 

Muniz Santos - OAB:22918 PR

 Vistos.

Considerando que o Agravo de Instrumento nº 1002171-03.2018.8.11.000 

indeferiu o efeito suspensivo, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 

940/941.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 461809 Nr: 1655-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A priori, cabe ressaltar que o Ministério Público somente denunciou o 

acusado pelo suposto crime de lesão corporal do art. 129, §9º, do CP, 

motivo pelo qual deixo de designar audiência de retratação, porque o 

referido delito é de ação pública incondicionada, não sendo cabível 

qualquer retratação da vítima.Considerando que o denunciado foi 

devidamente citado às fls. 75 e informou possuir Advogado, CERTIFIQUE o 

Sr. Gestor acerca da apresentação de defesa preliminar, informando se a 

peça foi ou não protocolada. Outrossim, determino a atualização do 

endereço informado pelo denunciado, qual seja, “rua P, Q-13, casa 28, 

Residencial Buriti, próximo à Cohab Vantuil de Freitas”.Caso a defesa 

escrita do acusado não tenha sido protocolada, NOMEIO, desde já, o 

Unijuris da UNIC Pantanal para apresentar a defesa prévia.Sendo o caso 

da nomeação acima, INTIME-SE o Unijuris da UNIC Pantanal por meio de 

seu representante.INTIME-SE o Advogado Dr. Anderson Nunes de 

Figueiredo – OAB/MT n. 5324 via DJE.Cuiabá, 09 de abril de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512895 Nr: 5555-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Certifique-se, se houve ou não o cumprimento da decisão de fls. 71.

Após, renove-me à conclusão.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 502322 Nr: 41326-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KMDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido em 

apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, CONFIRMO PARCIALMENTE A 

DECISÃO LIMINAR proferida às fls. 14/18, mantendo as medidas protetivas 

em favor da Requerente pelo prazo de 3 (três) anos a partir do seu 

deferimento liminar (dia 17/11/2017), excetuando-se as cautelares 

expressamente revogadas acima.Sendo o requerido pessoa pobre, 

isento-o do pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista 

que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto 

no art. 19 da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de 

advogado.Extraia-se cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) 

principal(is) eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, 

arquive-se o presente feito com as cautelas de estilo.INTIME-SE o patrono 

do Requerido via DJE.Ciência ao Ministério Público.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 

09 de abril de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516934 Nr: 9241-59.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THASSIA LORENA DE ANDRADE 

DIAS - OAB:18534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE GUARDA DE MENOR COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por WANESSA APARECIDA DA SILVA, 

em face de ROBERTO DA CRUZ TELLES, devidamente qualificados, 

pretendendo a guarda de sua filha Fernanda Vitória da Silva Telles, hoje 

com 05 (cinco) anos de idade[...]Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, 

em cumprimento ao disposto no art. 189, inciso II, do CPC. Em razão da 

alegada hipossuficiência da parte autora, em conformidade com o disposto 

no art. 98 do CPC, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. 

Promovam-se as anotações necessárias. Passo a analise do pedido de 

tutela de urgência. [...]Dito isto, visando à garantia do bem estar da criança 

(filha das partes), até que haja maior produção de provas nos autos, o 

que se dará por meio da realização de estudo psicossocial e formação do 

contraditório com a citação do réu, DEFIRO A TUTELA PRETENDIDA PARA 

MANTER A GUARDA de FERNANDA VITÓRIA DA SILVA TELLES COM 

AUTORA. [...].DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 23.07.2018 às 

13h00min, nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do Código de 

Processo Civil[...].DETERMINO a realização de estudo psicossocial do 

caso, devendo ser expedida carta precatória para a realização do estudo 

na residência do réu e remetido os autos à Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo, para realizar o referido estudo observando as condições das 

partes para o exercício da guarda, inclusive, com visita à casa da autora e 

a atual situação emocional e física da criança, trazendo aos autos o 

relatório do estudo, no prazo de 20 (vinte) dias.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 09 

de abril de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 465068 Nr: 4979-03.2017.811.0042
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 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Pedido Prisão Preventiva n. 4979-03.2017.811.0042 (Cód. 465068)

VISTOS.

Trata-se de pedido de decretação Prisão Preventiva em face de 

CHRISTIAN ADAM DE DEUS, formulado pelo Ministério Público em virtude 

de descumprimento de medidas cautelares impostas por este juízo.

Às fls. 36/37 (dia 28/03/2017) este juízo determinou o monitoramento 

eletrônico através de colocação de tornozeleira no representado e da 

entrega de botão do pânico para a vítima.

Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada às fls. 97/99 (dia 

21/11/2017), ocasião em que o monitoramento eletrônico foi revogado. Já 

às fls. 119/122 consta decisão liminar em Habeas Corpus determinando a 

expedição de contra ordem de prisão nos termos da decisão constante no 

HC n. 1001510-24.2018.8.11.0000 de relatoria do Des. Orlando Perri. Por 

fim, às fls. 141/146 se verifica malote digital com o acórdão concedendo a 

ordem do referido Habeas Corpus com a ratificação da decisão liminar.

Tendo em vista a expedição de contramandado de prisão em benefício do 

representado CHRISTIAN ADAM DE DEUS, e considerando ainda que, o 

presente feito é mero acessório, deve o mesmo ser ARQUIVADO com as 

baixas de estilo.

INTIME-SE o representado a respeito da presente, bem como para 

procurar a central de monitoramento eletrônico para retirada da 

tornozeleira.

INTIME-SE a vítima KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA 

para providenciar a devolução do botão do pânico.

OFICIE-SE a central de monitoramento eletrônico.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 417668 Nr: 22892-66.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO BENEDITO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177

 Cód. 417668

VISTOS.

Trata-se de ação penal em face de EVALDO BENEDITO PIRES pela 

suposta prática dos crimes previsto no art. 147 e art. 359, ambos do 

Código Penal contra a vítima MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DE 

OLIVEIRA FROTA.

Compulsando os autos, verifica-se o encerramento da instrução 

processual com a audiência de fls. 105, momento em que a vítima foi 

ouvida, bem como foi decretada a revelia do acusado.

No mesmo ato elencado acima, o Unijuris da UNIC Pantanal foi nomeado 

para apresentar a defesa do acusado, inclusive constando petição às fls. 

108/109 com a aceitação do encargo.

Diante do exposto, CERTIFIQUE o Sr. Gestor se o Unijuris realizou o 

protocolo da devida petição.

Caso a referida peça ainda não tenha sido protocolada, INTIME-SE o 

Unijuris da UNIC Pantanal na pessoa de seu representante para 

providenciar a juntada das alegações finais na forma de memoriais 

escritos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 09 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.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Às fls. 461, consta certidão do Oficial de Justiça Benedito J. Magalhães, 

informando que não tem como cumprir a ordem de comparecimento ao 10º 

Batalhão de Polícia Militar para reunião com todos os órgãos que 

participaram da operação de imissão de posse, por não estar de posse do 

mandado de imissão de posse.

 A despeito das alegações do Sr. Oficial de Justiça, verifico nos autos que 

foi expedido novo mandado de imissão de posse às fls. 453, que foi 

distribuído para o Oficial de Justiça subscritor da decisão, Sr. Benedito J. 

Magalhães, devendo este, portanto, cumprir a determinação de 

comparecimento na reunião acima mencionada, a se realizar, no dia 

11.04.2018, na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Rua 

Oir Castilho, n.º 278, Bairro Jardim Primavera, nesta Capital.

 Intime-se.

Certifique-se se houve o cumprimento, pela exequente, da determinação 

de emenda do pedido com a retificação do cálculo exarada às fls. 405-v.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 09 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 Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436623 Nr: 12935-07.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10177

 Impulsiono o feito a fim de intimar a patrona da requerida para apresentar 

memoriais escritos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 478124 Nr: 17971-93.2017.811.0042

 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: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 19.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CELIA DE JULIO - 

OAB:13227, ANTONIO ALVES DA SILVA - OAB:19004, Camilla Pamella 

Amaral Marquetti Mouza - OAB:16473

 Autos n. 17971-93.2017.8.11.0042.

I – Em detida análise dos autos, constato que a carta precatória expedida 

para a comarca de Alta Floresta/MT teve como finalidade intimar o réu para 
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audiência designada para o dia 9.4.2018 (fl. 163). Entretanto, o juízo 

deprecado inovou e determinou a oitiva do réu, o que se materializou em 

audiência realizada no dia 13.12.2017 (fls. 185/186).

Nesse aspecto, é evidente que o ato deprecado se realizou em desacordo 

com o determinado, com prejuízo para a parte autora que não teve a 

oportunidade de acompanhar sua realização.

Posto isso:

i) anulo o ato realizado pelo juízo deprecado, no que se refere a audiência 

de fls. 185/187;

ii) expeça-se nova carta precatória com a finalidade de colher o 

depoimento pessoal do réu.

II – Designo o dia 7.8.2018, às 13 horas, para audiência com a finalidade 

de ouvir Polyana Santos Silva, Letícia Perondi Souza e Sandra Almeida 

Matsubara. As testemunhas devem ser informadas do ato pelo advogado 

da autora (artigo 455 do Código de Processo Civil).

III – Int.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 449767 Nr: 26770-62.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 (...)”É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta, a mera 

afirmação de que não tem condições de pagar as custas do 

processo.Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício.Também deve ser ressaltado que o simples 

deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação de sua 

necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso de não 

procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus, servindo, na 

verdade, como vacina contra sucumbência.Em análise dos autos observo 

que o autor possui renda mensal documentalmente comprovada de 

aproximadamente R$ 5.000,00, bem como é proprietário de 01 veículo 

Hyundai i30. É evidente, portanto, que o autor não é pessoa desprovida de 

recursos financeiros.Posto isso:i) revogo o benefício da assistência 

judiciária gratuita;ii) intime o autor para, em 15 dias, recolher as custas 

processuais, sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 102, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).II – Em audiência de 

instrução a informante Glaucia Roberto da Costa, indicada pela ré, narrou 

que o veículo Hyundai i30 foi adquirido pelo autor em período anterior ao 

estágio de convivência. Esse elemento indica, neste juízo de cognição 

horizontal, que o veículo não foi adquirido durante a convivência.Posto 

isso, indefiro o pedido de fls. 400/401.III – Int.IV – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves 

Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 504462 Nr: 43486-33.2017.811.0042

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB/MT 2906 - OAB:2906

 Autos n. 43486-33.2017.811.0042.

I. Em decorrência do recebimento da denúncia na ação penal n. 

15135-50.2017.811.00042 antecipo a audiência para o dia 25.4.2018, às 

14 horas e 20 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100820 Nr: 4364-81.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLPH, SPH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Arteman de Alcântera - 

OAB:19484-MS, Rosiane Cristina Oliveira - OAB:19484/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Pamella Amaral 

Marquetti Souza - OAB:16473

 c) Após, designo audiência Instrução e Julgamento para o d 02/05/2018 

as 17h00.

d) Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

 e) Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da criança para ser também ouvida.

f) Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108448 Nr: 704-11.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGJ, KLDAGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR 

- OAB:10884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, decido.

a) Autorizo tão somente, por ora, a emissão do Passaporte, em nome da 

criança Joaquim Gomes Jung, nascido em 18/04/2011, expeça-se Alvará, 

para que a Polícia Federal emita o Passaporte do infante com suprimento 

do consentimento paterno;

b) Expeça-se mandado de citação para que o requerido possa responder 

aos termos da ação.

c) Conste no mandado que o prazo para resposta é de 10 (dez) dias, 

ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo, o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no mandado a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA;

d) Quanto ao pedido de Autorização de Viagem ao Exterior, Designo 

audiência de justificação para 18/04/2018 às 16h00, para oitiva da criança 

e sua guardiã;

 e) Notifique-se o Ministério Público, para ciência da audiência acima 

designada.

f) Publique-se para ciência do advogado constituído.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000683-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA ARRUDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) Decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação de 

fazer, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PURIFICACAO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FILLYPE LOPES DA SILVA (LITISCONSORTES)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Conforme parecer do NAT, não foi anexado ao 

processo nenhuma solicitação médica para internação (12193647). 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando o relatório médico 

do quadro clinico atual do paciente, o que deve ser realizado por um 

medico psiquiatra neste caso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

encaminha-se ao NAT para novo parecer, no prazo de 72 horas. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003212-36.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 07/06/2018, Hora: 11:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003194-15.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 07/06/2018, Hora: 11:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003445-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FELIX DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: Vistos, etc. A parte autora postula dispensa da audiência de 

conciliação por residir em outro estado da federação. O ENUNCIADO 1 das 

Turmas Recursais da Fazenda Pública de MT dispõe que: "A critério do 

Juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa.Nestes termos, defere-se a 

dispensa da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Ofertada resposta, à 

impugnação. Intime-se. Após, conclusos para sentença. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CAMARGO SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 07/06/2018, Hora: 11:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DAS DORES DA SILVA KOVALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/06/2018, Hora: 08:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, defere-se em parte 

o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE 

CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a suspensão da 

execução do ato administrativo tão somente no que se refere a devolução 

de subsídio percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte 

autora, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação. Intime-se a parte autora para juntar comprovante de endereço 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cite-se o requerido, com as 

advertências legais, especialmente para apresentar a documentação de 

que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 
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TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE 

CONSTRUCAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI REGINA PARREIRA OAB - PR40337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil.Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. 

SENTENÇA.Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE CRISTIANE ROSSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINEIA LIMA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BUENO PROJETOS FLORESTAIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE TOLEDO VENTURINI OAB - SP343895 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Ingridy Taques Camargo. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000820-89.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Autos vindos do plantão judiciário com liminar concedida. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando orçamento do 

procedimento pleiteado para fins de verificação da competência deste 

Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retorne os autos em conclusão 

para prosseguimento do feito. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013604-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar relatório médico atualizado 

com descrição dos tratamentos já realizados, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, encaminhe-se ao Núcleo de Apoio Técnico para 

complementação e conclusão do Parecer Técnico (ID. 12591249), no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000441-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERZE NELVA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIEMA PEREIRA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000744-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA EMILIA NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONAE COMPANHIA ATACADISTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY AGUILLAR BARCELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Cuiabá 15 de março 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIELLEN SANTANA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 12/06/2018, Hora: 08:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-1107 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0501271-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:LAURITA DE CAMPOS FUJI (REQUERENTE)Parte(s) 

Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BATISTA DE ARAUJO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO) INTERMAT (REQUERIDO) 

RAISSA COSTA DE ARAÚJO (REQUERIDO)

LUANA COSTA DE ARAÚJO (REQUERIDO) E OUTROS

Magistrado(s):GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 0501271-16.2014.8.11.0001 ESPÉCIE: TABELIONATOS, 

REGISTROS, CARTÓRIOS PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA BATISTA DE 

ARAUJO PARTE RÉ: MARIA ANTONIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS 

CITANDO(A, S): RAISSA COSTA DE ARAÚJO E LUANA COSTA DE 

ARAÚJO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/09/2015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 30.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima

qualificadas, 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 30 (trinta) 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. Advertindo, ainda, que será nomeado um curador 

especial, caso não apresente a contestação. RESUMO DA INICIAL: Em 

síntese alega a Requerente que os Requeridos realize a correta a 

escrituração do imóvel a seguir descrito como sendo "O imóvel é definido 

como sendo imóvel constituído pela casa nº 10 do tipo MT.6.I.3.49, e 

respectivo terreno, sitos no Conjunto Habitacional C.P.A. "I" na cidade de 

Cuiabá neste Estado na Rua D –Quadra 04 Setor 02, medindo o terreno 

14,00 mts de frente pela citada rua, 20,00 mts, pelo lado direito onde 

confronta com o lote 08 e 20,00 mts pelo lado esquerdo onde confronta 

com o lote 12, e 14,00 mts na linha dos fundos, ali confrontando com o lote 

09, havidos; a casa constituída de sala, 03 quartos, cozinha a banheiro, 

por construção própria averbada à margem do título aquisitivo, e o terreno, 

em maior porção, nos termos da Escritura Pública de DOAÇÃO, lavrada em 

16 de novembro de 1976, às fls. 64 a 66 do Livro nº 2.664 às fls. 181, do 

Livro nº 2-F do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá – MT, em 07 de 

dezembro de 1976", em nome da Requerente, LAURITA DE CAMPOS FUJII. 

DESPACHO:

"Vistos etc. Diante da impossibilidade de citação das requeridas Raissa e 

Luana por Carta Precatória (ID. 11901486, págs. 4 e 5), expeça-se edital 

de citação conforme determinado no ID. 1684410. Dê-se regular 

prosseguimento ao feito. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito." Eu, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior, digitei. 

Cuiabá - MT, 10 de abril de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior 
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Autorizado(a) pelo Provimento n°

56/2007-CGJ

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735531 Nr: 15075-39.2013.811.0003

 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: FRANCIELE BARBOSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Numeração: 15075-39.2013.811.0003 - Código 735531 – Parte autora: 

Franciele Barbosa Soares – Parte Requerida: Avon Cosméticos Ltda - 

INTIMAÇÃO AO DR. HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO - AOB – MT 

157.407 representando o polo passivo, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetue o pagamento ao Cartório Distribuidor do valor de R$ 54,90, devendo 

o valor ser depositado/transferido para o Banco do Brasil, agência 0551-7, 

conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, CNPJ 

nº 01.974.435/0001-08, face a petição de folhas nº 128/130, comprovar 

apenas o pagamento do FUNAJURIS, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça e no Provimento 12/2017. Deverá ainda, juntar nestes autos o 

comprovante do depósito/transferência realizado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001296-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CREUZA DE FIGUEREDO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARCOS FIORINI (RÉU)

ALEXANDRE LUIZ FIORINI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12633069.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001296-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CREUZA DE FIGUEREDO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARCOS FIORINI (RÉU)

ALEXANDRE LUIZ FIORINI (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12633417.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001665-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CORDEIRO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12633758.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID EVANGELISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12634541.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005398-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVA RODRIGUES (AUTOR)

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

A. D. S. R. (AUTOR)

LUCIANA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

Intimação do(s) advogado(s) dos requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004409-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005305-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005624-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RIGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004493-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004914-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SARTORI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003459-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

VIEIRA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL PEDRO DE CARVALHO OAB - AM4890 (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica às Contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003375-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAWANNY GRAZIELLY MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica às Contestações.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MANOEL DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO)

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICAELA DAIANE INES DA PAZ (TESTEMUNHA)

GEORGE ALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARTIN JOSE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCIA REGINA AVANCI (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, juntar novo substabelecimento, tendo em vista que o 

anteriormente juntado está corrompido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MANOEL DOS SANTOS (RÉU)

CLAUDIO ALVES DE BRITO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO)

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICAELA DAIANE INES DA PAZ (TESTEMUNHA)

GEORGE ALVES DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

JONIALDO INACIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARTIN JOSE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCIA REGINA AVANCI (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(s) advogado(s) do requeridos para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial de ID 11007143.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821192 Nr: 3300-22.2016.811.0003

 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: ESPOLIO DE JOAO FRANCISCO DOS ANJOS, ESPOLIO 

DE ANIZIA NUNES DOS ANJOS, MARIA CONSUELO NUNES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIDEÃO RAMOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 3300-22.2016

Ação: Ação de Despejo

 Autor: Espólio de João Francisco dos Anjos

 Réu: Gideão Ramos Ribeiro

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de levantamento da importância depositada a (fl.61), à 

parte autora, mediante as cautelas de estilo.

 Cumpra-se os demais termos da decisão de (fl.100);

 Intime-se.

 Roo-Mt, 08/abril/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 11711-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR ALVES DE OLIVEIRA, AGENOR 

ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR NOVAIS DE OLIVEIRA

 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:

 Dos advogados do exequente do despacho de fls. 142 a seguir 

transcrito: "Vistos, etc... Em consonância com a certidão de (fl.141), hei 

por bem em redesignar o dia 02 de maio de 2018 às 13:40 horas para 

audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se 

de imediato. Rondonópolis, 23 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível", bem como efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Olinda II Goulart na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 450617 Nr: 5797-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 332985 Nr: 3116-86.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS SELICANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DE SOUZA BARRETO, JOÃO SOUZA 

DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Do advogado da parte autora, para informar endereço preciso da 

localidade a ser avaliada, no prazo de (5) cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780081 Nr: 6216-63.2015.811.0003

 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: ATILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Da advogada do embargado, em razão da devolução da carta de 

intimação do embargado de fls. 106, foi devolvida por motivo de mudança, 

fazê-lo comparecer na audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780562 Nr: 6430-54.2015.811.0003

 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: LICÍNIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA, FRANCISCO GOLBERY 

ALBUQUERQUE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970/SP, JOAO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Da advogada do embargado, em razão da devolução da carta de 

intimação do embargado de fls. 130, foi devolvida por motivo de mudança, 

fazê-lo comparecer na audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703422 Nr: 11400-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBEIRO DA SILVA, FRANCISCO 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls. 94/95, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816858 Nr: 1855-66.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MISSIAS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT10085, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 6138-16.2008

Ação: Execução de Sentença

Autor: Banco da Amazônia S/A

Réu: Indústria Gráfica União Ltda

 Vistos, etc...

 BANCO DA AMAZÔNIA S/A, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA 

UNIÃO LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.241/242), 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 BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A, em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA UNIÃO 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.

 Custas pelo executado.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 08/abril/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723820 Nr: 4813-30.2013.811.0003

 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: ROZALINA MARCIANA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP/153621

 Do advogado das partes, no prazo de (10)dias, manifestarem-se do 

Cálculo de Atualização de fls.230/235.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811138 Nr: 18290-52.2015.811.0003

 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: LIANDRINA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Intimar a parte exequente para querendo, manifestar-se no prazo de (5) 

cinco dias, dos Embargos de Declaração de fls. 76/78, nos termos do 

artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432539 Nr: 1204-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO PIRES TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412848 Nr: 8704-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E VILELA SOUZA LTDA EPP, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

JOSE RENATO FAGUNDES, LAIS MARIA DA CUNHA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412848 Nr: 8704-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E VILELA SOUZA LTDA EPP, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

JOSE RENATO FAGUNDES, LAIS MARIA DA CUNHA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Birigui na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787845 Nr: 9368-22.2015.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRV CEREALISTA LTDA, LUIZ ZANINI NETO, 

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI, RAFAEL ANTUNES ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Distrito Industrial na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814082 Nr: 909-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 Intimar a parte executada para querendo, manifestar-se no prazo de (5) 

cinco dias, dos Embargos de Declaração de fls. 66/67, nos termos do 
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artigo 1.023 § 2, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 789583 Nr: 10059-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 10059-36.2015

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco Bradesco Financiamento S/A

Réu: Messias da Costa Almeida

 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 MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, 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 (fl.29), não contestou o pedido (fl.32). Instado a se 

manifestar, o procurador da autora nada requereu, conforme se pode 

verificar pela certidão de (fl.35), 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 Messias da Costa Almeida.

 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 MESSIAS DA 

COSTA ALMEIDA, 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 o réu 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, 08 de abril de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736777 Nr: 16046-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 265 de 446



bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703459 Nr: 11437-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDINEI ANJOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729155 Nr: 9873-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: JOANA PEREIRA CAMPOS, ADEGILSON BARROSO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls. 53/54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721805 Nr: 2826-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA, VERA ALVES SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NOBREGA CUNHA, JOSIANE FADONI 

GATTI, VENILDO LOPES GALVAO, MADALENA VITORIA SILVEIRA 

ALVES, ESTHER DE LORENO PERIN, ARI PERIN, RODRIGO ALVES NETO, 

MARIA DA SILVEIRA ALVES, ANA CLARA HOFF GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls. 124/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 350537 Nr: 5679-19.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR COMERCIAL E IMPORTADORA DE 

PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Maeda - 

OAB:20912/PR

 Do Advogado da parte autora para, em cinco dias, instruir e retirar a Carta 

Precatória de fls. 485.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404669 Nr: 431-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA, ADRIA 

MUNIZ DE CARVALHO, DINALVA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JOAO PEDRO 

DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 6138-16.2008

Ação: Execução de Sentença

Autor: Banco da Amazônia S/A

Réu: Indústria Gráfica União Ltda

 Vistos, etc...

 BANCO DA AMAZÔNIA S/A, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA 

UNIÃO LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.241/242), 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 BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A, em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA UNIÃO 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.

 Custas pelo executado.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 08/abril/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410143 Nr: 6138-16.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606, SILVIA 

BEATRIZ LOURENÇO - OAB:10819 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível nº 6138-16.2008

Ação: Execução de Sentença

Autor: Banco da Amazônia S/A

Réu: Indústria Gráfica União Ltda

 Vistos, etc...

 BANCO DA AMAZÔNIA S/A, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA 

UNIÃO LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.241/242), 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 BANCO DA AMAZÔNIA 
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S/A, em desfavor de INDÚSTRIA GRÁFICA UNIÃO 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.

 Custas pelo executado.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 08/abril/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429672 Nr: 11711-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENOR ALVES DE OLIVEIRA, AGENOR 

ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR NOVAIS DE OLIVEIRA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 770/2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Adenor Alves de Oliveira e Outros.

 Vistos, etc...

Em consonância com a certidão de (fl.141), hei por bem em redesignar o 

dia 02 de maio de 2018 às 13:40 horas para audiência de conciliação.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008938-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de ID nº 12624455, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da Dra. MAYRA BENDO LECHUGA, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema 

PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no 

cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de 

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002585-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009828-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANDRO C. A. LOPES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TOMCZYK OAB - MT10073/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BOSSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000894-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. BALDO GASPAR - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002127-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TERNES ALVES (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001175-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SISMALHA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001175-64.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SISMALHA 

SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Senhor(a): Parte Ré: RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO - Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar sobre o interesse 

na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, 

deverão especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob 

pena de indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001175-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SISMALHA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001175-64.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SISMALHA 

SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Senhor(a): AUTOR: SISMALHA SILVA SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para se manifestar sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão 

especificar as provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e julgamento de plano da demanda manejada. SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUAL PLAST COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO TAYAR PAIS OAB - SP194202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Residencial José 

Sobrinho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002146-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002146-15.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DIEGO 

BEZERRA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MERIDIANO - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO 

PADRONIZADO Senhor(a):AUTOR: DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

nos termos do processo acima indicado, para se manifestar nos autos 

requerendo o que de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000582-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUISA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000582-64.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUZIA LUISA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005404-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERENTE)

SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SALES (REQUERIDO)

ADRIANO SALES (REQUERIDO)

AURELIO MARCOS SALES (REQUERIDO)

DORGIVAL SALES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005404-33.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183)/[Dissolução]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALERIANO FRANCISCO DE SALES, INBESP-INDUSTRIA E 

BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA, SSIL 

SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 
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ADRIANO SALES, AURELIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JUNIOR, 

GLAUCIA SALES O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005522-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI MEDEIROS EIDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1005522-43.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

ENTREGAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CRISTIANI MEDEIROS EIDT Parte Ré: RÉU: KROTON EDUCACIONAL S/A O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004874-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1004874-63.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 16.765,81; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ACEPX COMERCIO E 

EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: WIRIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - ME Senhor(a): REQUERENTE: ACEPX 

COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para que se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000155-04.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.237,19; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE ARAUJO Parte Ré: RÉU: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA, LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-64.2016.8.11.0003

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:

ALEXANDRE RUSSI (EXECUTADO)

MAX JOEL RUSSI (EXECUTADO)

GERSI RUSSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187/O 

(ADVOGADO)

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000593-64.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.633.073,78; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

EXECUTADO: MAX JOEL RUSSI, GERSI RUSSI, ALEXANDRE RUSSI 

Senhor(a): EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando sua 

exclusão do quadro de geral de credores do processo recupacional da 

empresa devedora principal. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KALINE MARTINS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORIANO PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000433-05.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 97.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALANA 

KALINE MARTINS SOUZA Parte Ré: RÉU: JOSIANE DOS SANTOS 

ANTUNIS, SORIANO PISCINAS LTDA - ME O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 
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GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729727 Nr: 10374-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TOMCZYK - 

OAB:10.073/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 17h, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714065 Nr: 9226-23.2012.811.0003

 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: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A (DELL 

ANNO), RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA LUZIA DE GODOI - 

OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 15h, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740530 Nr: 2331-75.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSSEG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME, 

ALEXANDRE MOTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MOTA NOGUEIRA, TRANSSEG 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO 

DE 2018, ÀS 16h, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 12548-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Posto isso, DEFIRO o desbloqueio dos valores da conta poupança de 

titularidade do executado Dinis Zandonadi.Providencie-se o necessário ao 

levantamento do valor de R$ 10.993,37 (dez mil, novecentos e noventa e 

três reais e trinta e sete centavos), com as devidas atualizações, 

expedindo-se alvará para depósito na conta bancária do executado....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 763170 Nr: 14989-34.2014.811.0003

 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: MARCIO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE CEMAT- ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 224/225.

 A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, via de consequência, 
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JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Custas pela requerida e honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819912 Nr: 2889-76.2016.811.0003

 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: MARCIO OLIVEIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo vislumbra a 

possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à solução 

consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial.

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 15 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 14h, a ser presidida por esta magistrada.

Consigno, por oportuno, que, considerando que o processo em exame não 

demanda produção de novas provas, reclamando julgamento antecipado 

da lide, NÃO SENDO OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO 

SENTENCIADO NA AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 710802 Nr: 5788-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA, ELOI VITORIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, ROBERTO CESAR DA 

SILVA - OAB:11.994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 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° 172/175.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004106-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANIA ALVES MOREIRA (AUTOR)

BENILSON MIGUEL (AUTOR)

VANIA RAYSSA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 12155963, 

R$4.667,90 a ser pago por meio de guia judicial (site TJMT/FUNAJURIS) e 

R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do Cartório Distribuidor 

(Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do Brasil), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO, BEM COMO MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS ID. 12615577/12615706, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002552-36.2017.8.11.0003

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:

CLEITON LEITE DE SALES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 12156453, 

R$506,79 a ser pago por meio de guia judicial (site TJMT/FUNAJURIS) e 

R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do Cartório Distribuidor 

(Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do Brasil), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006457-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

12156689, R$506,79 a ser pago por meio de guia judicial (site 

TJMT/FUNAJURIS) e R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do 

Cartório Distribuidor (Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do 

Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002168-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11196702, R$462,67 a ser pago por meio de guia judicial (site 

TJMT/FUNAJURIS) e R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do 
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Cartório Distribuidor (Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do 

Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000678-16.2017.8.11.0003

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:

LENIR MARIA CARLINI (RÉU)

DORILDO CARLINI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 11197253, 

R$487,75 a ser pago por meio de guia judicial (site TJMT/FUNAJURIS) e 

R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do Cartório Distribuidor 

(Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do Brasil), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11198026, R$5.803,38 a ser pago por meio de guia judicial (site 

TJMT/FUNAJURIS) e R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do 

Cartório Distribuidor (Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do 

Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003500-75.2017.8.11.0003

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:

WELLINGTON OTTONELLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11200496, R$636,62 a ser pago por meio de guia judicial (site 

TJMT/FUNAJURIS) e R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do 

Cartório Distribuidor (Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do 

Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006031-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FRAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11198553, R$626,78 a ser pago por meio de guia judicial (site 

TJMT/FUNAJURIS) e R$13,50 por meio de depósito bancário na conta do 

Cartório Distribuidor (Ag. 0551-7, Conta Corrente 44017-5, Banco do 

Brasil), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002697-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CASTRO SILVA OAB - SP224979 (ADVOGADO)

MARIA CECILIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO OAB - SP112333 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I SOUZA BARROS - ME (RÉU)

 

.Processo nº 1002697-29.2016.8.11.0003. Vistos etc. Em observância ao 

artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora 

on line, nas contas bancárias da devedora I. Souza Barros ME, sob o 

CNPJ nº 24.980.880/0001-78, com utilização do convênio BacenJud, até o 

valor do débito no importe de R$ 6.889,40 (seis mil, oitocentos e oitenta e 

nove reais e quarenta centavos) - (Num. 10623959 - Pág. 1). Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CAETANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001264-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENDINA BELO ROCHA NETA (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001232-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001499-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001730-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO XAVIER - TRANSPORTES - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001885-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARGOSOFT TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRUCK TIRE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001702-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS C GRACA LEITE (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002044-90.2017.8.11.0003

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:

JHONATHAN KARLOS MOURA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Considerando que o recurso de apelação interposto pelo autor 

não foi remetido para segunda instância até a presente data, bem como, 

em face da petição requerendo o prosseguimento do feito, impulsiono os 

autos para intimação da Requerente para manifestar seu interesse ou não 

na apreciação do referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003030-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CARLOS CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009328-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINO RIBEIRO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000018-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES DA COSTA (AUTOR)

TATIANE CRISTINA PIRES (AUTOR)

MARIA MORAES DA COSTA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO DA COSTA (AUTOR)

NILVA ANA MOTA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Código nº 1000018-85.2018.811.0003 Vistos etc. MARIA MORAES DA 

COSTA e outros, qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DO IN DÉBITO EM DOBRO, DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS contra ITAÚ SEGURO DE VIDA 

GLOBAL, também qualificada no processo, visando o recebimento de 

prêmio de seguro e ressarcimento dos danos descritos na inicial. As 

partes noticiam a realização de acordo e pleiteiam a sua homologação (id. 

12584759). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (id. 12584759), para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte 

integrante desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos do disposto 

no artigo 487, inciso III, "b", do CPC. Custas e honorários advocatícios na 

forma pactuada. Com a 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000750-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALUIZIO CHAVES SOBRINHO (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1000750-37.2016.8.11.0003. Vistos etc. Devidamente citado 

para cumprir a obrigação o executado não efetuou o pagamento do débito 

e tampouco ofereceu embargos à execução (Id. 9030236). Assim, em 

observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias do devedor José 

Aluízio Chaves Sobrinho, sob o CPF nº 384.858.181-72, com utilização do 

convênio BacenJud, até o valor do débito no importe de R$ 374,34 

(trezentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) - (Num. 

9520352 - Pág. 3). Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de 

dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51488 Nr: 5043-68.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PEZZARICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, SHOZZIE GLACCIELLA DOS SANTOS RODRIGUES - 

OAB:27.470-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Código Processo nº. 51488

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que houve a suspensão do andamento 

processual, em razão do falecimento do exequente (fls. 630/631).

 Dessa forma, intime o exequente na pessoa de seu advogado 

regularmente constituído nos autos, via DJE, uma vez mais, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o termo de inventariante do 

“Espólio de Osmar Luiz Pezzarico”.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 15 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 424435 Nr: 6602-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA BAZILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CD. PROC. 424435

Vistos etc.

I- Mantenho a decisão à fls. 305, pelos seus próprios fundamentos.

II- Seguem, em separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de 

Justiça.

 Rondonópolis-MT, 09 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 386706 Nr: 435-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:OAB/SP129134, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241-CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CD. PROC. 386706

Vistos etc.

I- Mantenho a decisão à fls. 562, pelos seus próprios fundamentos.

II- Seguem, em separado, as informações prestadas ao e. Tribunal de 

Justiça.

 Rondonópolis-MT, 04 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 885295 Nr: 11946-84.2017.811.0003

 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: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SILVA GONÇALVES - 

OAB:25.174/PR, FERNANDO SILVA GONÇALVES FILHO - 

OAB:56.648/PR, FLAVIANE FILOMENA DA SILVA GONÇALVES - 

OAB:60.579/PR, RAFAEL BET GONÇALVES - OAB:41565, TATHIANE 

MICHELE GRODISKI GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 INTIMAÇÃO DA EMBARGADA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE FLS. 

103/103 VERSO, A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. (...) Ex positis, 

Recebo os embargos nos efeitos suspensivo e devolutivo, suspendo o 

andamento do processo principal (código 807059), em relação ao bem 

aqui perseguido. Cite o embargado para, querendo, apresentar defesa, no 

prazo de 15 (quinze dias), nos termos do artigo 679 do CPC.", BEM COMO 

PARA, QUERENDO, APRESENTAR DEFESA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710358 Nr: 5321-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO FRANCISCO JACQUES BRUNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 710358.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço do devedor, com a utilização 

do Sistema BacenJud

 Vindo as informações, dê-se vista ao credor para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738541 Nr: 1052-54.2014.811.0003

 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): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A CARAFFINI - 
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OAB:13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da 

antecipação de tutela deferida, inclusive em relação a astriente fixada. 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), a títulos de indenização pelos danos ambientais pretéritos, 

cujo montante deverá ser depositado na Conta Única Judicial e destinado a 

projetos ambientais. Condeno, também, a demandada à perda ou restrição 

de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, à 

perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito. Deixo de condenar a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da 

não incidência neste rito processual. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 02 de março de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004106-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANIA ALVES MOREIRA (AUTOR)

BENILSON MIGUEL (AUTOR)

VANIA RAYSSA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004106-40.2016.8.11.0003 Ação de Cobrança de Seguro De 

Vida C/C Pedido de Reparação do Auxílio Funeral Requerentes: Benilson 

Miguel e Outros Requerido: Bradesco Seguros S/A Vistos etc. BENILSON 

MIGUEL e OUTROS, já qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DO 

AUXÍLIO FUNERAL em face de BRADESCO SEGUROS S/A, também 

qualificado no processo. As partes compareceram aos autos para noticiar 

a realização de acordo e pleiteiam sua homologação e consequente 

extinção do processo (Num. 7252878). O representante do Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente ao acordo entabulado entre as 

partes, porém, fez a ressalva de que a cota-parte cabível à menor 

V.R.R.D.S., integrante do polo ativo da lide, seja depositada em 

conta-poupança aberta em seu respectivo nome (Num. 8677656). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se 

que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em 

eventual descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória. 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, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Defiro o 

levantamento dos valores objetos de depósitos judiciais vinculados ao 

presente feito, em favor dos autores em conta bancária a ser informada 

no prazo de 05 (cinco) dias, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ e da cota ministerial sob o Id. 8677656. Honorários na forma 

pactuada. As custas processuais deverão ser recolhidas pela requerida, 

no prazo de 5 dias. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006457-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  S E N T E N Ç A  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º 

1006454-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. OMNI S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de SÉRGIO LINO DE ARAÚJO, 

também qualificado no processo. Após a distribuição da ação, o 

demandante pleiteia pela desistência da ação com sua consequente 

extinção (Id. 9932316). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se dos autos, que a citação do demandado 

não foi realizada. Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia 

anuência da parte ex adversa, eis que não citado 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. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face 

da angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de determinar a 

baixa da restrição, vez que não houve determinação para tal finalidade. À 

contadoria judicial para apuração do valor das custas com posterior 

intimação do autor para recolhimento em 05 (cinco) dias. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, sem o 

pagamento das custas, providencie a Sra. Gestora os atos necessários 

para o apontamento do crédito no cartório de protesto de títulos desta 

Comarca. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 20 de setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003500-75.2017.8.11.0003

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:

WELLINGTON OTTONELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003500-75.2017.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda. Requerida: 

Wellington Ottonelli Visto em correição. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA., qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra WELLINGTON OTTONELLI, também 

qualificado no processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel 

descrito na exordial. Foi determinada a intimação da parte autora para 

comprovar a mora e efetuar o depósito das custas processuais (Id. 

7972743). Na sequência, o requerente pleiteia pela desistência da ação 

(Id. 8129755), com sua consequente extinção sem resolução de mérito, 

bem como, a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud e a expedição de 

ofícios aos órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Observa-se dos autos, que a 

citação do demandado não foi realizada. Assim, é possível ao autor 

desistir do pedido, sem prévia anuência da parte ex adversa, eis que não 

citado para integrar a lide. Ex positis, deixo de resolver o mérito da 

demanda, e homologo o pedido de desistência da ação, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das 

custas processuais, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 5 dias. 

Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Deixo de determinar, por fim, a baixa junto ao Sistema 

Renajud, bem como oficiar aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez 

que não houve decisão judicial para esses fins no presente feito. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Caso 

não seja feito o pagamento retromencionado no prazo concedido, o nome 

dos devedores das custas processuais deverá permanecer anotado no 

Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2017. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006031-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 275 de 446



SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FRAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006031-37.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S.A Crédito, Financiamento e Investimento 

Requerido: Wender Fran Rodrigues da Silva Vistos etc. BV FINANCEIRA 

S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

WENDER FRAN RODRIGUES DA SILVA, também qualificado no processo. 

O requerente pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que o réu 

liquidou o débito extrajudicialmente, o débito que ensejou a mora (Id. 

9876113). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo 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. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar o demandante ao pagamento de honorários advocatícios uma 

vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Deixo de 

determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. À contadoria judicial para apuração do valor 

das custas com posterior intimação do autor para recolhimento em 05 

(cinco) dias. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, sem o pagamento das custas, providencie a Sra. 

Gestora os atos necessários para o apontamento do crédito no cartório de 

protesto de títulos desta Comarca. Após, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 22 de setembro de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005153-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AMARAL CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS OAB - SP194979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida/ora apelada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002199-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002199-59.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIO 

CESAR SPERANZA Parte Ré: RÉU: AYMORE Vistos e examinados. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, com cópia da decisão de antecipação de tutela 

deferida, solicitando que seja providenciada a exclusão da negativação do 

nome do autor, objeto destes autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005307-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANY FERREIRA NOBRE (RÉU)

IRIMAR RODRIGUES APARECIDA (RÉU)

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004635-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARTORELLI AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. L. SILVEIRA - ME (RÉU)

LEANDRO ASSIS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007998-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LOPES PEREIRA (REQUERIDO)

JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006017-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI (EXECUTADO)

FERNANDO JOSE ORSI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei ao endereço 

mencionado, por três vezes, em datas e horários diversos, inclusive em 

horário de almoço, e lá estando não foi possível citar FERNANDO JOSÉ 

ORSI e FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI tendo em vista que estes não 

foram localizados no local quando das diligências, estando o imóvel 

sempre fechado sem moradores. Nada mais. RONDONÓPOLIS/MT, 10 de 

novembro de 2017. JEAN FABIO RODRIGUES KONANZ Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004064-54.2017.8.11.0003

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:

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia fiquei 

impossibilitado de proceder com a Citação e demais atos face não localizar 

o Sr. PAULO SERGIO WEHNER face o mesmo não mais exercer suas 

atividades no local, atualmente mercado Brasão, informação da Sra. 

Angela ( funcionária). ... RONDONÓPOLIS/MT, 6 de dezembro de 2017. 

NEIRIVALDO DOS SANTOS PEREIRA Oficial de Justiça

Intimação 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)

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006818-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARANEK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JAMIL SALEH CHARANEK (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007463-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001211-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (AUTOR)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (AUTOR)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (RÉU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME 

(RÉU)

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO CARGILL SA (RÉU)

AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA. (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. (RÉU)

UNIK S.A. (RÉU)

MACEDO & SOUZA LTDA (RÉU)

CLEBER FIRMINO DA SILVA (RÉU)

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

SINVAL PEREZ ZORATO (RÉU)

RODRIGO COSTA FEITOSA (RÉU)

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS PAULISTA ADMINISTRACAO E 

COBRANCA DE TITULOS LTDA (RÉU)

FABIANO & LOURENCO LTDA - ME (RÉU)

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (RÉU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

POSTO MANGUEIRAS LTDA (RÉU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(RÉU)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)

ALEXANDRE GARCIA MARQUES OAB - TO1874-O (ADVOGADO)

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950 (ADVOGADO)

APARECIDA BREDA MILANESE OAB - SP317673 (ADVOGADO)

CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO)

MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES OAB - TO2265 

(ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA OAB - SP271436 (ADVOGADO)

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO)

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO)

GASTAO MEIRELLES PEREIRA OAB - SP130203 (ADVOGADO)

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI OAB - SP46095 (ADVOGADO)

PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI OAB - SP239471 (ADVOGADO)

RUY MACHADO TAPIAS OAB - SP82900 (ADVOGADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE QUEIROZ OAB - MG107929 (ADVOGADO)

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON OAB - MS6355 
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(ADVOGADO)

TASSIANA CARVALHO AMADO OAB - MG133623 (ADVOGADO)

PAULO KATSUMI FUGI OAB - SP92003 (ADVOGADO)

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO)

VIVIANE MENDES BRAGA OAB - TO2264 (ADVOGADO)

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

MARLUCIO BOMFIM TRINDADE OAB - SP154929 (ADVOGADO)

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES OAB - SP253205 (ADVOGADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO)

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

DANIELLI MAYRA DUPONT KLEIN OAB - PR76763 (ADVOGADO)

FLAVIA LEME AMADEU OAB - SP333821 (ADVOGADO)

TATIANA TEIXEIRA OAB - SP201849 (ADVOGADO)

EDUARDO TADEU GONCALES OAB - SP174404 (ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001211-72.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 70.400.613,66; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[Recuperação judicial e Falência]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, RODOROMA TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 

LTDA., RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TREVISAN & 

SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS Parte Ré: RÉU: OUTROS, 

BANCO SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, ITAU UNIBANCO S/A, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, CGMP - 

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A., PANTANEIRO 

ACESSORIOS LTDA - ME, SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 

AUTOPECAS LTDA - ME, GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP, 

RODRIGO COSTA FEITOSA, ADM AMIGOS DE CAMPOS NOVOS 

PAULISTA ADMINISTRACAO E COBRANCA DE TITULOS LTDA, FERREIRA 

DE SOUSA & BARCELOS LTDA, DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, ROTA 

OESTE VEICULOS LTDA, ASFRETE SERVICOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, BRIDGESTONE DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FABIANO & LOURENCO LTDA - ME, 

SINVAL PEREZ ZORATO, CLEBER FIRMINO DA SILVA, BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA, MACEDO & SOUZA LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A., UNIK S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., BANCO DO 

BRASIL S.A, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA., 

BANCO CARGILL SA, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., POSTO 

MANGUEIRAS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 

INVISTA CF Vistos e examinados. Na decisão judicial de Id. 11201671 fora 

deferida a prorrogação do prazo de blindagem da recuperanda até a 

realização da Assembleia Geral de Credores. Posteriormente o 

Administrador Judicial compareceu aos autos informou que a Assembleia 

Geral de Credores, que se realizaria na data de 26/03/2018, foi suspensa 

por deliberação da maioria dos credores, estando remarcada para o dia 

26/06/2018 (Ids. 12408905 e 12442771). A recuperanda peticionou, então, 

informando que seus credores estão dando continuidade a processos de 

busca e apreensão movidos contra si, por entenderem que o prazo de 

blindagem encerrou-se em 26/03/2018, quando realizada a Assembleia 

Geral de Credores; e que os bens objeto de referidos processos são 

essenciais para a continuidade das suas atividades. Requereu, deste 

modo, que seja esclarecido até quando foi prorrogado o prazo de 

blindagem; que seja o prazo de blindagem prorrogado até o final dos atos 

assembleares; que seja declarada a essencialidade dos bens elencados 

no tópico 1.3 da sua petição; e que seja declarada a competência do juízo 

recuperacional para decidir sobre atos constritivos contra os ativos da 

recuperanda, com a consequente decretação de nulidade da decisão 

oriunda do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, que 

determinou a penhora de valores da recuperanda. DECIDO. No que tange à 

prorrogação do prazo de blindagem da recuperanda, de pronto é possível 

esclarecer que o mesmo deve perdurar ATÉ A VOTAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO apresentado pela devedora. Valioso esclarecer que a 

intenção do juízo, ao prorrogar o prazo de blindagem até a realização da 

Assembleia Geral de Credores, é justamente a de o estender até que os 

atos assembleares tenham fim. Conforme se vê dos autos, o conclave do 

dia 26/03/2018 não foi ultimado, tendo ocorrido a suspensão do ato (pela 

maioria dos credores), que ficou reagendado para o dia 26/06/2018. Deste 

modo, resta evidente que a Assembleia Geral de Credores não foi 

concluída e, portanto, não há que se cogitar em encerramento do prazo de 

blindagem da recuperanda. Nesse contexto, para que não restem dúvidas, 

reforço que O PRAZO DE BLINDAGEM DA RECUPERANDA ESTÁ 

PRORROGADO ATÉ QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

MESMA SEJA VOTADO, quando então a Assembleia Geral de Credores 

está perfeita e acabada. Dito isto, determino que seja oficiado aos juízos 

indicados no item “d” da petição de Id. 12514990, com cópia da presente 

decisão, informando acerca da vigência do prazo de blindagem da 

recuperanda. No que tange aos pedidos de declaração de essencialidade 

de bens (item “c”) e declaração de competência deste juízo da 

recuperação judicial para decidir acerca dos atos constritivos efetivados 

contra os ativos da recuperanda, determino a intimação do Administrador 

Judicial para que se manifeste acerca dos requerimentos formulados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que, no prazo legal, também se manifeste acerca dos pedidos 

da recuperanda. Na oportunidade, poderá o Douto Promotor de Justiça 

tomar ciência dos relatórios das atividades da recuperanda dos meses de 

Novembro/2017, Dezembro/2017 e Janeiro/2018, apresentados pelo 

Administrador Judicial nos Ids. 11285058, 11561566, 11608062, 11666009 

e 12096333, respectivamente. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008545-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DIAS DEGIACOMETI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008960-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006200-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

EDUARDO CAMILOTTI (EMBARGANTE)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)
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Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, a mera existência de um 

processo de recuperação judicial de pessoa jurídica não tem o condão, 

por si só, de conferir à empresa os benefícios da justiça gratuita, 

mormente se não há outros elementos dos quais se possa extrair a 

presunção de pobreza exigida pela lei. Não havendo juntada de nenhum 

fato diverso ou comprovante que pudesse comprovar a situação de 

miserabilidade invocada, determino a intimação da embargante para que, 

no prazo legal e sob as penas da lei, apresente documentos que 

comprovem a pobreza alegada ou o recolhimento das custas devidas. 

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - 

ERRO EM RELAÇÃO AO NOMES E ENDEREÇOS DOS ADVOGADOS - 

INÉPCIA - INEXISTÊNCIA - PRINCÍPIO DE INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS 

- PRELIMINAR - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - DEFERIMENTO DE 

JUSTIÇA GRATUÍTA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL- 

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUEM NÃO TEM CONDIÇÕES DE 

PAGAR OS CUSTOS DO PROCESS0 - DECISÃO REFORMADA. Preliminar 

afastada, recurso conhecido e provido. 1. No processo vige a máxima do 

'pas de nullité sans grief '. Embora não rotulando corretamente o nome e 

endereço dos advogados atuantes no processo, trata-se de excesso de 

formalismo que a lei processual não contempla, deixar de conhecer do 

recurso aviado, não agasalhando a preliminar levantada pela agravada. 2. 

O fato de estar em recuperação judicial não isenta a parte no pagamento 

dos custos do processo. Em se tratando de pessoa jurídica, não 

demonstrando, de forma escorreita a incapacidade financeira de arcar 

com os custos do processo, impõe-se o indeferimento da gratuidade da 

justiça em face da presunção relativa das afirmações. (AI 104276/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETIFICAÇÃO 

DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA 

AUTORA - INDEFERIMENTODO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. No processo de recuperação judicial, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico almejado pela empresa recuperanda, 

que consiste no valor dos créditos que se pretende negociar. A 

jurisprudência há muito vem admitindo a possibilidade de pagamento das 

custas ao final da demanda, desde que o postulante preencha os 

requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, consoante o 

item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça. (AI 70294/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, 

Publicado no DJE 16/09/2016) RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL 

NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser 

mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita quando a parte não 

traz argumentos novos que convencem o julgador pela reforma da 

decisão, sobretudo quando a falta de prova sobre a real necessidade 

para concessão do benefício perseguido se mantém. Ademais, o C. STJ 

entende que a decretação de falência ou recuperação judicial da pessoa 

jurídica, por si só, não é suficiente para reputá-la como hipossuficiente, de 

modo a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita. (AgR 

36393/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007450-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON JUNY SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não juntou ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO 

DE POBREZA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não trouxe documento apto a 

demonstrar a alegada hipossuficiência, o indeferimento da justiça gratuita 

é medida que se impõe, cabendo ao interessado o pagamento das custas 

processuais no prazo determinado”. (AI 54216/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, 

Publicado no DJE 31/08/2016). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA 

GRATUITA – INTELIGÊNCIA DO INCISO LXXIV, ART. 5º CF – DECISÃO 

MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A COMPROVAR O ESTADO DE 

MISERABILIDADE ALEGADO - RECURSO DESPROVIDO. “Ausentes às 

provas reais da necessidade do benefício pleiteado que convençam o 

julgador para o deferimento do benefício da justiça gratuita, o 

indeferimento é a medida adequada, nos termos do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal (o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).” (Ap 

68257/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014)”. (Ap 

136699/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007471-68.2017.8.11.0003

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:

RONDO DROGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NATAL LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008392-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BAROZZI JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO OAB - MT21203/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)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006404-68.2017.8.11.0003

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:

BELMIRO H SILVA - ME (EXECUTADO)

BELMIRO HERCULANO DA SILVA (EXECUTADO)

CLEIDE OLIVEIRA DE MORAES SILVA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei nesta cidade e aí 

sendo, às 10:45h do dia 06/11/2017, CITEI Belmiro Herculano da Silva e 

Belmiro H Silva ME na pessoa do Sr. Belmiro Herculano da Silva, por todo 

conteúdo do presente mandado, o qual de tudo bem ciente ficou, após a 

leitura, recebeu a contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura no 

anverso da 1ª folha do mandado. Certifico ainda, que não foi possível 

CITAR Cleide Oliveira de Moraes Silva, por não ser encontrada nas 

diligências realizadas. OBSERVAÇÃO: Informo o telefone do Sr. Belmiro, 

ou seja, 99979-1574, para facilitar futuras diligências, se necessárias. 

Rondonópolis/MT 16 de Novembro de 2017 Silvio Cesar da Silva Oficial de 

Justiça matrícula 6699

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004927-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ BARBOSA (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

Pamela Caroline Azevedo (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória para Comarca de 

JUSCIMEIRA-MT e para no prazo legal prepará-la e encaminhá-la para o 

devido cumprimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 323382 Nr: 8591-57.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DOS SANTOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, VALDIR SEGANFREDO - 

OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.61

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD.

Caso positiva a busca, arquivem-se em pasta própria a declaração de 

imposto de renda requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.

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.: 726624 Nr: 7548-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA FEITOZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de substituição processual formulado às fls.131.

No mais, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de 

Processo Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 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.: 425290 Nr: 7434-39.2009.811.0003

 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: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVICOS 

SC LTDA ME, TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718688 Nr: 14156-84.2012.811.0003

 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: BELMIRO DE ALMEIDA LUCIANO E CIA LTDA, LEANDRO 

DE ALMEIDA LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOURADO, RENATO 

FERREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT10083

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido do item “A” de fls.165, e determino que seja realizada a 

busca no sistema RENAJUD, como foi deferido às fls.160-V.

No mais, face o teor da certidão de fls.169, defiro o pedido de 

levantamento dos valores penhorados nos autos, formulado às fls.165, 

item “B”.

Expeça-se alvará, observando os dados bancários fornecidos pelo 

exequente.

De outra banda, defiro a intimação por edital do executado RENATO 

FERREIRA DA ROCHA, ante a notória dificuldade de localiza-lo.

Não havendo resposta, no prazo legal, nos termos do art.72 inciso II e 

parágrafo único do CPC, nomeio curador especial ao revel citado por 

edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta 

comarca.

Intime-se da nomeação para e para apresentar manifestação no prazo 

legal.

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.: 317476 Nr: 6186-48.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA SILVA, JOSE 

ANTONIO MACARINI, MOACIR PINTO DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARROS - 

OAB:17190/DF

 Vistos e examinados. Cuida-se de ação de execução onde o exequente 

requereu a penhora on line de valores. Tendo em conta que, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira” figura em primeiro lugar na ordem de 

preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, existentes em nome do 

executado. Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado pelo exequente: R$114.714,91. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud 

como tal. lquer manifestação, certifique-se e proceda-se ao levantamento 

dos valores em favor do exequente, observando-se as contas bancárias 

indicadas pelo mesmo. Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do 
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prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que entender 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 437951 Nr: 6618-23.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELMO SIDNEY DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Vistos e Examinados.

Defiro o pedido de fls. 296, e, de consequência, determino a intimação do 

Banco para, no prazo legal, trazer aos autos os contratos indicados às 

fls. 296.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719224 Nr: 268-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, LEONARDO CESAR DE 

LIMA, VALDSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O 

TRANSPORTE LTDA, JCB DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, MARCOS VINICIUS POLISZEZUK - 

OAB:193280, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/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.: 335389 Nr: 4299-92.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE VILLAS BOAS QUESADA, SEBASTIAO 

LOBO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 02 (duas ) 

cópias da petição e documento de fls.485/490, para acompanhar as 

cartas de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735838 Nr: 15322-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DE SOUZA BARROS, WANDERSON 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro, proceda-se com a busca via sistema RENAJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente, 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.: 883741 Nr: 11438-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PERUCHE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:MT/ 5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CARFAN - 

OAB:103987/SP

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da certidão de fl. 213, redesigno a audiência para o 

dia 24/07/18, às 14h00min. Intime-se. Oficie-se ao juízo deprecante.

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.: 757670 Nr: 11922-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADO LOGÍSTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R TEIXEIRA TELECON LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENOIT SCANDELARI 

BUSSMANN - OAB:24489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.130.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD.

Caso positiva a busca, arquivem-se em pasta própria a declaração de 

imposto de renda requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.

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.: 704704 Nr: 12682-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLIA TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ELIANE APARECIDA RODRIGUES LANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.130.

Proceda-se com a consulta via sistema RENAJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para se manifestar, 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.: 759924 Nr: 13304-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, LEONARDO 

LUIZ PUERRO PEREIRA, MARIA CONCEIÇÃO MEZA PUERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT
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 Vistos e examinados.

Certifique-se, a Sra gestora, se todos os executados foram devidamente 

intimados da penhora dos imóveis de matriculas 24.205 e 26.370, bem 

como da avaliação dos mesmos.

Caso positivo, tornem imediamente conclusos para a designação de hasta 

pública.

Faltando alguma intimação, providencie-se antes de nova conclusão.

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.: 794155 Nr: 11998-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido formulado às fls. 61, determinando a exclusão da 

restrição inserta sobre o veículo descrito do banco de dados do sistema 

Renajud.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 805487 Nr: 16481-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de 

fls.154.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

156), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 814897 Nr: 1171-44.2016.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON DE SOUZA MATOS ME, CLAUDIO 

DUQUE NOGUEIRA, CATARINA CHAGA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:OAB/MT3727

 . 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.: 825154 Nr: 4680-80.2016.811.0003

 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: HELIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA QUITO, ALLINE DOS REIS 

CASTRO, ALLISON DOS REIS CASTRO, JOSE LOURENCIO NETO, EUNELI 

PEREIRA LOURENCIO, RITA DE CASSIA SILVA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar os confinantes Aline dos Reis 

Castro, Alisson dos Reis Castro e Rota de Cassia Silva Assunção, para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 109.

 Providencie-se a citação, por edital, observando-se as disposições do 

artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica nomeado curador especial aos 

confinantes citados, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos que 

atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706116 Nr: 811-51.2012.811.0003

 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): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

00.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 
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instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

00), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOSE ERCILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 

95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA 

SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da petição dos recuperandos, às fls. 3053 dos 

autos; bem como a manifestação do Administrador Judicial, às fls. 3064, 

DETERMINO que, no cumprimento da decisão proferida às fls. 3051 sejam 

observadas as novas datas, horário e local indicados às fls. 3065.

 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.: 749486 Nr: 7501-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS DE CARNE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, NATHALIA KOWALSKI FONTANA - 

OAB:OAB/PR 44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11242

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls.n146/154.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738938 Nr: 1300-20.2014.811.0003

 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: WILDINE SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753472 Nr: 9529-66.2014.811.0003

 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: J B ROCHA- ME( J B R PRESTADORA DE SERVIÇOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, 

EQUIPAV S.A.PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ 

- OAB:OAB/SP239842, MARIO VASCONCELOS LAVIGNE - OAB:115265 

, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - OAB:248636

 INTIMAÇÃO do Dr. Mario Vasconcelos Lavigne, patrono da requerida 

WAP Cconstruções e Servilos Ltda, para no prazo legal contrarrazoar a 

apela interposta pela requerida Equipav.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 806475 Nr: 16831-15.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, ANGELITA RIBEIRO 

OURIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGORA COMUNICAÇÕES LTDA, JESSICA 

ESTELLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO WEIGERT DUARTE - 

OAB:14420/MT, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 INTIMAÇÃO do Dr. Eduarto Weigert Duarte, patrono da requerida Jessica 

Estellen, para no prazo legal apresentar suas contrarrazões à apelação 

da requerida Agora Comunicações Ltda de fls. 157/205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758588 Nr: 12499-39.2014.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 286 de 446



 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 397/411.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 883741 Nr: 11438-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PERUCHE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:MT/ 5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CARFAN - 

OAB:103987/SP

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES acerca da audiência de 

instrução designada pelo Juízo a ser realizada no dia 24/07/2018, às 

14h00, CABENDO AO ADVOGADO INTERESSADO INFORMAR OU INTIMAR 

A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, nos termos do artigo 455 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 417146 Nr: 12811-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA RIBEIRO DA SILVA, JUCELINO 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Execução.

 O exequente requereu a realização de penhora on line nas contas 

bancárias da executada (fls. 183/189).

 Tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do executado.

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 47.650,79.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BacenJud como tal, conforme item 2.19.6 da CNGC/MT.

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 

2.19.8 da CNGC/MT).

Com a vinda da resposta das instituições bancárias quanto à 

indisponibilidade dos valores almejados, providencie-se o desbloqueio de 

eventuais valores excessivos que tenham sido bloqueados e a 

transferência dos valores devidos para a conta única.

Caso sejam penhorados valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, determino que sejam 

imediatamente liberados.

 Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a 

partir da data da intimação realizada pela secretaria.

Consigno que, não tendo advogado constituído nos autos, a parte 

executada afetada pela penhora deverá ser intimada pessoalmente, por 

via eletrônica ou por carta, direcionada ao endereço de citação ou ao 

último endereço informado nos autos.

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.

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.: 429757 Nr: 11839-21.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR RIO VERMELHO DIESEL LTDA, CARLOS 

CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 120, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 883741 Nr: 11438-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PERUCHE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:MT/ 5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR CARFAN - 

OAB:103987/SP

 Vistos e examinados.

Designo audiência para o dia 04 de abril de 2018, às 15h00min. Intime-se. 

Oficie-se ao juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 426016 Nr: 8134-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCHA PEREIRA E PEREIRA LTDA ME, ROSIMEIRE 

ARAUJO ROCHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A TELEMAT CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11795/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de processo cível em trâmite neste Juizado Especial que se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Altere-se a classificação 

processual, bem como, proceda a autuação correta na forma da CNGC.

Intime-se o credor para atualização do débito, objeto do presente feito.

Se for o caso de divergência de valores, remeta-se o feito ao Contador 

Judicial para elaboração do cálculo.

Após tais providências, voltem-me conclusos para analise do pedido de 

impugnação ao cumprimento de sentença e ou exceção de 

pré-executividade.

Às providências.

Cumpra-se.

6ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888504 Nr: 1177-80.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BGXJ, VPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON MENDES BASTOS - 

OAB:23933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA) DIAS
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Nome do(a) Citando(a):CARLOS ALBERTO SOBRAL JUBILADO, estando 

em lugar incerto e não sabido

Resumo da Incial:A requerida ajuizou a presente Ação de Suprimento de 

Consetimento Paterno para Viagem ao Exterior em face do genitor, tendo 

em vista que a mesma pretende viajar com o seu filho B. G. X. J. para 

Portugal, viagem essa que ganharam de presente da tia do menor, que 

vive naquele país, mas que por se tratar de uma viagem internacional a 

genitora precisa da autorização do Requerido e já tentou de todos os 

meios para localizá-lo, sem êxito.

Decisão/Despacho:Visto.

BRUNO GABRIEL XAVIER JUBILADO, representado por sua genitora, 

VANIA PEREIRA XAVIER, ambos qualificados nos autos, propôs a 

presente AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA A 

VIAGEM AO EXTERIOR, requerendo em suma, autorização judicial para 

emissão de um novo passaporte, bem como para realizar uma viagem 

internacional (Portugal), sendo que seu genitor, Carlos Alberto Sobral 

Jubilado, está em lugar incerto e não sabido (fls. 04/07).

Com a inicial, veio os documentos pertinentes (fls. 08/42).

Parecer ministerial às fls. 43.

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. VANIA PEREIRA XAVIER, antecipar tão somente, a 

EMISSÃO/RENOVAÇÃO DO PASSAPORTE em nome de seu filho, BRUNO 

GABRIEL XAVIER JUBILADO, 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, 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 novas vistas ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Nome e cargo do digitador:Lecy Maria de Araújo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS N.º 9122-26.2015.811.0003 FINALIDADE: 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 S.S.S. move contra Romenigue Steverson de Jesus 

Santos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: SENTENÇA: "...7. Dessarte, diante das provas colhidas, 

verifica-se que a limitação da capacidade civil existente em desfavor do 

requerido perdeu a razão de existir, pelo que o julgamento procedente do 

pedido inaugural é medida que se impõe, deferindo-se o levantamento da 

interdição do demandado, eis que cessados os motivos que levaram à sua 

decretação, não havendo mais deficiência mental que aflige o requerido. 8. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

ex vi do art. 487, I, do Codex Processual Civil c.c. 756, do mesmo diploma 

legal, para determinar o imediato levantamento da interdição da pessoa de 

ROMENIGUE STEVERSON DE JESUS SANTOS (qualificado nos autos), 

declarando-o plenamente capaz de exercer pessoalmente todos os atos 

da vida civil. 9. Em atenção ao disposto no art. 756 c.c. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental e 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. 10. Expeça-se 

mandado de inscrição. 11. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 12. 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, 19 de 

maio de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito."Eu, MBV - 

Técnica Judiciária, digitei. 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002180-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. F. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALIM MOISES SAYAR OAB - MS2338 (ADVOGADO)

AMIM ANTONIO FONSECA OAB - MS12951-B (ADVOGADO)

REZU COSTA RIBEIRO FILHO OAB - MS18178 (ADVOGADO)

ALEXANDRE LEONEL FERREIRA OAB - MS14646 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1002180-53.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. GUARDA, 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por 

GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS em face de ROBERTA AMARAL 

CAMPOS (qualificados na proemial). 3. A exordial, de ID: 12445446, foi 

instruída com os documentos de ID: 12446075, 12446069, 12446056, 

12446056, 12446109 e 12446082. 4. No mais, analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência 

com o fito de retirar coercitivamente a requerida do lar conjugal, isto é, 

medida de separação de corpos, pleito que doravante passo a analisar. 5. 

Salienta o requerente, em síntese, que conviveu em regime de união 

estável com a requerida durante o período compreendido entre 05 de abril 

de 2010 até meados de novembro de 2017, sendo que desta união adveio 

uma filha, ainda menor. 6. Expõe, todavia, que o casal passou a ter 

desentendimentos e incompatibilidades, que tornaram insuportável a vida 

em comum, tornando-se impossível a permanência das partes sob o 

mesmo teto, fato que motivou a propositura da presente demanda. 7. Não 

há dúvida de que a medida postulada é provimento de urgência admitido 

pelo Código de Processo Civil, cabendo em casos muito especiais sua 

concessão inaudita altera pars. 8. O art. 297, do CPC, preceitua que “O 

juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para 

efetivação da tutela provisória...”. Este dispositivo possibilita ao juiz, nos 

casos onde não há providência específica e delimitada, fixar a natureza e 

a oportunidade da medida para cada caso concreto, concedendo ou não a 

tutela cautelar pretendida. Trata-se do poder geral de cautela. 9. O mestre 

Galeno Lacerda leciona que “estamos aqui, em presença de autêntica 

norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, 

um poder puro, idêntico ao pretor romano, quando no exercício do 

‘imperium’, decretava os interdictos.” (in Comentários ao CPC, Forense, 

Vol. VIII, Tomo II) 10. A natureza jurídica da medida initio litis é 

irrefutavelmente o acautelamento duplo. Acautelamento do próprio pedido 

provisório, uma vez que concessão da medida de urgência postulada vem 

a garantir que ela tenha o resultado útil desejado; e acautelamento do 

pedido principal, já que a tutela de urgência, efetivando a prestação 

cautelar, estará indiretamente contribuindo para o acautelamento deste. 

11. A tutela provisória tem o objetivo de evitar que ocorra determinada 

situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação 

jurisdicional. 12. Sobre o tema dispõem os arts. 300 e 305, do Código de 

Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [grifamos] “Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” 13. A separação pretendida visa à expulsão 

do lar da companheira e não apenas a autorização para que o requerente 

dela se afaste. O requerimento enseja, pois, providência rigorosa, que em 

tese não se pode determinar, liminarmente, apenas com base em 

alegações da inicial, desacompanhadas de qualquer prova ou indício de 

veracidade, tanto mais que, como se sabe, em questões de família, deve 

ser redobrada a cautela no recebimento de alegações vindas de somente 

uma das partes. 14. Com efeito, o que interessa para que seja deferido o 
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pleito in limine é a presença dos pressupostos, probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, 

após a análise acurada dos documentos trazidos com a inicial, entendo 

não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento 

liminar da tutela de urgência. Senão vejamos: 15. PROBABILIDADE DO 

DIREITO A probabilidade do direito corresponde ao antigo fumus boni juris, 

isto é, significa fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de 

exercício presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da 

plausibilidade, verossimilhança, do direito material posto em jogo. No caso 

sub examine, a probabilidade do direito não está consubstanciada, uma 

vez que as alegações estão amparadas tão somente pelas alegações da 

parte autora formuladas na inicial, sendo temerário o deferimento da 

medida neste contexto. 16. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO De igual modo, vislumbra-se ausente o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto que 

corresponde ao anterior requisito do periculum in mora. Nota-se que este 

não está presente no caso dos autos tendo em vista que, conforme se 

extrai das alegações carreadas ao feito, a suposta situação narrada na 

exordial, em tese, já existiria de longa data (ao menos cinco meses), o 

que, a priori, enfraquece as alegações expendidas na peça de ingresso, 

não havendo, dessarte, porque se falar em perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, 17. Assim, por ora, a toda evidência, entendo 

ser deveras gravosa a retirada compulsória da demandada do lar, bem 

como do convívio com sua filha menor, mormente em sede de cognição 

sumária, mostrando-se temerária a concessão do pleito in limini de 

separação de corpos. 18. Portanto, ausentes os pressupostos de mister à 

concessão da mercê, após análise acurada do feito, tendo em vista os 

argumentos e documentos trazidos aos autos, indefiro a liminar de 

separação de corpos. 19. No mais, havendo necessidade de maior 

elucidação dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das reais 

condições das partes, determino a imediata realização de estudo 

psicossocial com as partes e a criança. 20. Após o cumprimento da 

determinação supra, abra-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público. 21. Postergo a análise do pedido de guarda provisória 

ao contraditório. 22. Designo o dia 24.05.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 23. Intimem-se e 

notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 24. Cite-se a parte requerida para comparecer ao 

ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias 

(art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação 

(arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda 

a parte requerida que, se não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 25. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003774-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISVALDINA RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINA RIBEIRO DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003774-39.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de compromisso de inventariante, em cinco 

dias., Rondonópolis/MT6 de novembro de 2017 LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003767-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREONICE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO TORRES CORREIA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003767-47.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando o(a) inventariante, 

através do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões a fim de assinar o termo das primeiras declarações, 

em cinco dias. Rondonópolis, 10 de abril de 2018 Margareth Bender 

Vitorette Gestora de Secretaria t

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006323-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA DE GUSMAO (INVENTARIADO)

ISMAEL BUARQUE DE GUSMAO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006323-22.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, a fim de assinar termo de inventariante, em cinco dias. 

Rondonópolis,10 de abril de 2018 Margareth Bender Vitorette Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010106-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANI PEREIRA YAMASHITA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010106-22.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando o(a) inventariante, 

através do(a) patrono(a), para comparecer na 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões, a fim de assinar o termo das primeiras declarações, 

em cinco dias. Rondonópolis, 10 de abril de 2018 Margareth Bender 

Vitorette Gestora de Secretaria t

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002838-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. I. D. A. (REQUERENTE)

L. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. S. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO)

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO)

 

Processo  n . º  1002838-14 .2017 .811 .0003  V is tos  e t c .  1 . 

Propedeuticamente, no tocante às atribuições do inventariante, transcrevo 

as seguintes disposições legais: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - 

representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 

observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; II - 

administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que 

teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações 

pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em 

cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos 

relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se 

houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, 
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renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o 

cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de 

insolvência. Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os 

interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer 

espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV 

- fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento 

dos bens do espólio.” (grifamos) 2. Portanto, é correto afirmar que cabe 

ao representante do espólio, inventariante, tomar para suas mãos toda a 

situação que circunda o espólio, mormente, conhecer dos negócios 

jurídicos vigentes e pendentes, administrar os bens que o compõem, assim 

como gerir todo o arcabouço patrimonial com zelo, presteza e diligência, 

assegurando de toda maneira o melhor interesse do espólio e dos 

herdeiros, até que se materialize a partilha. 3. Tecidas essas 

considerações, nota-se, da análise detida dos autos, que a inventariante 

fez requerimentos pertinentes em sua manifestação ID: 10750541. 4. Isto 

posto, defiro o pedido formulado no requerimento supramencionado, 

determinando que a meeira seja intimada para se abster de receber os 

alugueis dos imóveis inventariados, função que deverá ser exercida 

exclusivamente pelo inventariante, salientando à meeira que não deverá 

opor qualquer embaraço à administração do espólio pelo inventariante, 

podendo se valer dos instrumento processuais cabíveis, como ação de 

prestação de contas. 5. No mais, intime-se o inventariante para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, carreie aos autos o comprovante de recolhimento 

de ITCMD (ou certidão de isenção se for o caso), bem como a certidão 

negativa federal e estadual (emitida pela PGE/MT) em nome do de cujus, 

além de se manifestar quanto à sugestão de partilha formulada no ID: 

11103955. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715490 Nr: 10774-83.2012.811.0003

 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: MVHV, LRHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJBV, MRA, GBV, ABVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - 

OAB:18944, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - OAB:15.263/MT, 

GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB:15.473 E, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Processo n.º 10774-83.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE SONEGADOS movida por M.V.H.V, representada 

por sua genitora, Sr.ª Laura Renata Heintze de Oliveira, em face de 

MILTON JOSÉ BAPTISTA VASCONCELOS, MARCOS ROBERTO BAPTISTA 

VASCONCELOS, GRAZIELLA BAPTISTA VASCONCELOS e ANDRÉA 

BAPTISTA VASCONCELOS (qualificados nos autos).

2. Por meio da inicial de fls. 05/06, anverso e verso, alega a autora, 

herdeira do Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos, que o de cujus teria 

doado, em vida, vários bens aos requeridos. No mesmo contexto, aduz 

que os demandados teriam omitido bens e créditos que compõem o acervo 

patrimonial. Juntamente com a inicial, foram colacionados os documentos 

de fls. 10/41.

3. Apesar de devidamente intimados para se manifestarem acerca dos 

termos da prefacial, os requeridos quedaram-se silentes, conforme se 

verifica da certidão de fl. 68.

 4. O representante do Ministério Público, por meio da cota de fls. 75/76, 

opinou pela improcedência dos pleitos arvorados na inicial.

 5. Por fim, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

6. Analisando detidamente os autos, verifico que os requeridos deixaram 

escoar in albis o prazo para se manifestarem nos autos, conforme se 

observa da certidão de fl. 68. Contudo, a revelia não produzirá efeitos, 

haja vista a incidência, na presente hipótese, no art. 345, inciso IV, da Lei 

Instrumental Civil. Assim, por não haver irregularidades ou questões 

preliminares pendentes de saneamento, passa-se, agora, ao exame do 

meritum causae.

7. Conforme assentado em linhas pretéritas, alega a autora, herdeira do 

Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos, que o de cujus teria doado, em vida, 

vários bens aos requeridos. No mesmo contexto, aduz que os 

demandados teriam omitido bens e créditos que compõem o acervo 

patrimonial.

 8. Tendo como norte esta linha de intelecção, cabe à parte autora 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois este é ônus processual 

que lhe compete, segundo o que dispõe o art. 373, inciso I, da Lei 

Instrumental Civil.

9. Da análise apurada do arcabouço probatório acostado aos autos, é de 

se concluir que razão não assiste à requerente, pois as alegações 

estampadas na inicial vieram desacompanhadas de provas robustas 

acerca do suposto desvio ou ocultação dolosa do patrimônio do de cujus.

10. Da mesma, percebe-se que a parte autora não soube descrever qual 

bem ou quais bens que teriam sido supostamente transferidos pelo de 

cujus aos requeridos, tratando-se, a toda evidência, de afirmações 

deveras genéricas. Logo, à míngua de provas contundentes acerca da 

sonegação de bens do espólio por parte dos demandados, a 

improcedência dos pleitos gizados na exordial é medida que se impõe.

11. Ademais, a jurisprudência pátria acena exatamente neste sentido. 

Vejamos, a propósito, o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE OCULTAÇÃO DOLOSA DE BENS – ARGUIÇÃO DE 

SONEGAÇÃO DE PATRIMÔNIO – MOMENTO INOPORTUNO – DESCRIÇÃO 

DE BENS NÃO REALIZADA PELO INVENTARIANTE – CASO CONCRETO EM 

QUE NÃO HÁ PATRIMÔNIO A INVENTARIAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 

DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO – DESCABIMENTO – PARTE QUE 

DEVIDAMENTE INTIMADA SE SILENCIA NO INTERESSE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Na vertente hipótese, não restou comprovado que os Apelados tenham 

ocultado bens nos autos do inventário com o intuito de prejudicar o 

Apelante.

Somente se admite a arguição de sonegação de bens depois de 

encerrada a descrição dos bens pelo inventariante. Hipótese em que não 

há bens conhecidos a inventariar.

A alegação de que não fora oportunizado à parte se manifestar não 

merece acolhida, considerando que, devidamente intimado a requerer o 

que entendesse de direito, a parte silenciou-se em demonstrar interesse 

na produção de provas.

Incabível a condenação por litigância de má-fé, quando não verificadas as 

hipóteses previstas no rol taxativo do art. 80 do Código de Processo Civil.

(TJMT - Ap n.º 54219/2017. Des.ª Cleuci Terezinha Chagas Pereira da 

Silva. Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017)

12. Considerando a que a autora não logrou êxito em comprovar que os 

recorridos sonegaram bens nos autos do inventário, ocultando patrimônio 

com a intenção de lhe prejudicar, é de se concluir pela improcedência dos 

pleitos formulados na exordial.

13. Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo improcedentes os pedidos veiculados no 

petitório inaugural.

14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, porquanto as 

partes são beneficiárias da gratuidade da justiça.

15. Traslade-se cópia desta sentença aos autos da Ação de Inventário n.º 

465-76.2007.811.0003

16. 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, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722678 Nr: 3688-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 3567-28.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro os pleitos de fls. 160/161 e 164/165, determinando que seja 

imediatamente oficiado à CEF nos termos requeridos pelas partes.

2. Com a resposta, abra-se vista dos autos às partes para que requeiram 

o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 431465 Nr: 124-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT, CLAUDINEI LUVIZUTTO MUNHOZ - 

OAB:137.226, EDUARD HENRIQUE DE SOUZA - OAB:, JOAO BATISTA DE 

MORAES - OAB:MT/11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - 

OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:MT/11059

 Processo n.º 124-45.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, indefiro o pleito de remessa dos autos ao juízo da comarca de 

Várzea Grande/MT (fl. 225), tendo em vista que o feito já se encontra na 

iminência de seu encerramento, além do que o art. 48, do CPC, estabelece 

que foro de domicílio do autor da herança é o competente para o 

inventário, a partilha, a arrecadação dos bens do espólio.

2. Da mesma forma, indefiro os pleitos de expedição de alvará judicial 

formulados à fls. 227 e 228, tendo em vista que tais pedidos devem ser 

formulados em autos apartados, atendendo os requisitos do art. 319, do 

Código de Ritos.

3. Por outro lado, defiro o pleito formulado à fl. 228, verso, pelo que 

determino a expedição de ofício ao Consórcio dos Concessionários 

Volkswagen, para que proceda à transferência do crédito informado à fl. 

201 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723787 Nr: 4778-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNCDS, EDOHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4778-70.2013.811.0003

 Vistos etc.

1. Considerando que a última petição foi protocolada na data de 

15.12.2015 (fls. 210/211) e levando em conta o teor da certidão de fl. 233, 

intimem-se a inventariante e sua procuradora, pessoalmente, a se 

manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, 

do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único, do art. 274, do mesmo 

Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 386739 Nr: 465-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 465-65.2007.811.0003

 Vistos etc.

1. Considerando que o presente feito está desde o mês de novembro de 

2017 sem qualquer movimentação, intimem-se o inventariante e sua 

procuradora, pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único, do art. 

274, do mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723838 Nr: 4834-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVY, ACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4834-06.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 52, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451430 Nr: 6609-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVHV, LRHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLRV, MJBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, FERNANDA MARTINS BEZERRA COSTA - OAB:15263/O, 
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JULIO CESAR ESPERANZA JUNUIR - OAB:15290/2000, KASSIO 

BARBOSA DA SILVA - OAB:MT-15.562/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 Processo n.º 6609-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a penhora nos rosto dos autos do Inventário de n.º 

465-76.2007.811.0003, determino a suspensão do presente feito até o 

desfecho do mencionado inventário, em apenso, com fulcro no art. 313, 

inciso V, alínea b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da 

segurança jurídica.

2. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798152 Nr: 13535-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O

 Processo n.º 13535-82.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 93/94.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769253 Nr: 1807-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRVDM, MCVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1807-44.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 42/43, devendo proceder-se com o necessário 

para transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária 

de titularidade da parte autora.

2. Empós, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804548 Nr: 16140-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSC, MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16140-98.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 40, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818774 Nr: 2484-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDM, EMSDM, GSDM, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2484-40.2016.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817640 Nr: 2085-11.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN, CLN, GLN, ECDN, CNH, SANDL, 

SMNDS, MDQN, SNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT/5141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, DECIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT/7.172, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA - OAB:21020/O, 

SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:6.266

 Processo n.º 2085-11.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 450 e 457, devendo a Sra. gestora judiciária 

proceder às retificações necessárias.

 2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784512 Nr: 7966-03.2015.811.0003

 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: VPS, LGPG, IPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 
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OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7966-03.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 34, pelo que designo o dia 04.06.2018, às 16h, para 

a realização da audiência de tentativa de conciliação.

2. Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público.

3. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, 

inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se 

não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

 4. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701370 Nr: 9348-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 9348-70.2011.811.0003

Vistos etc.

1. O Código de Processo Civil prevê que o cumprimento da sentença que 

reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa deve 

tramitar nos próprios autos nos quais aquela foi proferida, dado o 

sincretismo processual, nos termos do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir a sentença de fls. 

332/336, determino a sua intimação para adimplir com o débito exequendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 523, caput, do 

Digesto Processual Civil.

3. Sobre o valor do débito deverá incidir multa de 10% (dez por cento), em 

atenção ao prescrito na norma suprarreferida, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro no mesmo percentual, para as hipóteses de não 

pagamento ou não oferecimento da impugnação a que alude o §1º do art. 

523 da Lei Instrumental Civil.

4. Decorrido o prazo suprarreferido, não sendo efetuado o pagamento do 

débito, expeça-se o mandado de penhora e a avaliação de bens da parte 

devedora, do que deverá ser intimado incontinenti, para, querendo, 

oferecer impugnação (art. 525, CPC), que não possui efeito suspensivo 

(art. 525, §6º, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo referida 

defesa observar as disposições ínsitas do art. 525, §1º, do mesmo 

Diploma.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 716140 Nr: 11499-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17.524-MT

 Processo n.º 11499-72.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo 

legal.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 892267 Nr: 2581-69.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNCDS, EDOHC, SMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2581-69.2018.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, verifica-que a parte autora, em sua inicial, formula 

pedido deveras genérico, porquanto não especifica quantas cabeças de 

gado pretende vender para arcar com os custos do inventário. Além 

disso, é de se observar que o valor da causa atribuído à inicial, R$ 1.000 

(um mil reais), em muito discrepa da real vantagem financeira advinda da 

pretensa venda judicial do gado do espólio.

2. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo as disposições do 

art. 319, inciso IV e V, do Código de Ritos, especificando o pedido no 

tocante à quantidade de cabeças de gado, além de adequar o valor da 

causa ao pedido e complementar o recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441689 Nr: 10359-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571/MT, LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - OAB:16660, NANCY 

MIEKO HIRATA MARQUES - OAB:OAB/MT17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10359-71.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da petição de fl. 194, intime-se a herdeira Talita 

Lopes Vieira de Souza para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a 

sua representação processual.

2. Sanada tal irregularidade, venham-me os autos conclusos para 

sentença.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785560 Nr: 8448-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBR, CR, LR, JDSRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, SILVIO DOS SANTOS - OAB:77051, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8448-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 183, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816146 Nr: 1605-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APASA, JFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1605-33.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista a oposição dos embargos declaratórios de fls. 224/234, 

intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo legal, nos 

termos do art. 1.023, §4º, do Código de Ritos.

2. Com a manifestação da parte embargada, voltem os autos conclusos 

para análise dos embargos opostos em face da decisão de fls. 222/223, 

bem como para que seja deliberado quanto ao pedido formulado pela parte 

inventariante à fl. 246.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 452098 Nr: 7277-95.2011.811.0003

 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: LF, SLF, LFDS, TFDS, SFDS, LRDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7277-95.2011.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, nota-se que o 

pedido de fls. 177/178 não foi assinado pelo patrono do inventariante, 

tratando-se de assinatura digitalizada e não de assinatura via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA), eis que ausente a autenticação. Sendo 

assim, determino sua intimação para que assine a referida petição.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação quanto ao 

pedido de fls. 177/178.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723877 Nr: 4875-70.2013.811.0003

 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: ABDO, ADOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4875-70.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se o herdeiro Aparecido Batista de Oliveira para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, esclareça o pleito de fl. 80, tendo em vista que o formal de 

partilha já foi expedido, conforme se vê à fl. 79.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700511 Nr: 8482-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPF, DDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 8482-62.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Já que é tempestiva, conforme certidão de fl. 133, recebo a apelação de 

fls. 78/94 (art. 1.012, caput, CPC), no seus efetivos devolutivo e 

suspensivo.

 2. Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, CPC).

3. Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no art. 346, da 

CNGC.

4. Empós, remeta-se o feito ao e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

grafando as nossas melhores homenagens.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002434-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

EUGENIO GABINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO GALBI FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 294 de 446



Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002434-60.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 11794554, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001102-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001102-24.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a parte requerente, Júlia 

Ferreira da Silva, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. Considerando a 

informação carreada à proemial, segundo a qual a única herdeira da de 

cujus é maior e capaz, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 

659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante 

providenciar a juntada das certidões negativas municipal, federal e 

estadual (emitida pela PGE), bem como do comprovante de recolhimento do 

ITCMD (ou certidão de isenção, se for o caso) e do plano de partilha dos 

bens inventariados. 5. Após a juntada aos autos da documentação 

mencionada, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Empós, 

conclusos para a sentença. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001790-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

ADEVAIR OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

CREUZA OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

LAURENTINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

CARMINDO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

AVELINO AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

IZARDINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

LOURENCO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

ADONIS OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A PROCURADORA DA AUTORA 

ACERCA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ, PARA, QUERENDO, RETIRÁ-LO , 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002322-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU OAB - MT19921/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002322-57.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Determino a realização de estudos social e 

psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na residência 

dos genitores dos menores, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo, fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da ciência do referido setor da presente determinação. 4. No mais, 

designo audiência de conciliação para a data de 21 de junho de 2018 às 

15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se a 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência aprazada, acompanhada 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). 

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público. Rondonópolis-MT, 05 de abril de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002493-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002493-14.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

solicitando informações acerca de existência de valores pendentes de 

levantamento em favor do falecido Osmar Ferreira, assinalando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. Considerando que “a via do 

alvará judicial é admitida quando se trata apenas de levantamento de 

numerários existentes em depósitos em contas bancárias ou de 

poupança, mas sempre que inexistirem outros bens que devam ser 

levados a inventário. (...)” (AC nº 70006564744, Sétima Câmara Cível, 

TJRS, julgado em 13/08/2003), faculto à requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer acerca da existência de bens deixados pelo 

falecido. 4. No mais, intime-se a autora para colacionar ao feito certidão de 

nascimento do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendidas as 

determinações supra, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002534-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA LOPES (REQUERENTE)

ESTEVAO ELIAS LOPES (REQUERENTE)

ODETE TAVARES LOPES (REQUERENTE)

MIRIAM RAQUEL LOPES (REQUERENTE)

ELIZABETH REGINA LOPES VICENTINI (REQUERENTE)

PRISCILA LOPES (REQUERENTE)

ESDRAS NEEMIAS LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002534-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO aos requerentes 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 2. Oficie-se ao Banco Itaú solicitando 

informações acerca de existência de valores pendentes de levantamento 

em favor do falecido Abbadio Lopes, assinalando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. 3. Considerando que “a via do alvará judicial 
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é admitida quando se trata apenas de levantamento de numerários 

existentes em depósitos em contas bancárias ou de poupança, mas 

sempre que inexistirem outros bens que devam ser levados a inventário. 

(...)” (AC nº 70006564744, Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 

13/08/2003), faculto aos requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecerem acerca da existência de bens deixados pelo falecido. 

Atendidas as determinações supra, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004252-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A ADVOGADA DA INVENTARIANTE 

PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O 

FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO OU FAZER COMPARECER A 

INTERESSADA, PARA O RESPECTIVO FIM.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002008-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA GACHET AMERICO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BENEDITO BONFIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002008-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos pela parte exequente, hostilizando o despacho 

proferido no ID nº. 12338142. Das razões, colhe-se que o embargante 

aponta contradições nas decisões pretéritas deste juízo, notadamente no 

que concerne ao rito adotado na presente execução. É o necessário. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão 

em sentido amplo. ‘In casu’, verifica-se que sequer restou observada pelo 

exequente a natureza jurídica do recurso manejado, eis que a interposição 

de embargos de declaração pressupõe a existência de decisão judicial, o 

que, por óbvio, não se enquadra no caso em comento, já que proferido 

despacho de mero expediente (ID nº. 12338142), sem conteúdo decisório 

e inapto a provocar qualquer gravame à parte interessada. Doravante, 

irrecorrível o despacho ora vergastado (art. 1.001 do CPC), 

impossibilitando-se, por conseguinte, a admissibilidade dos embargos de 

declaração opostos. A propósito: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DESPACHO DE MERO 

EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. Do despacho não cabe recurso. 

Inteligência do art. 504 do CPC. Recurso a que se nega seguimento.’ 

(TJ/RS - Agravo de Instrumento nº. 70060260643, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Relatora: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 28/07/2014). 

Diante do exposto, não conheço dos presentes Embargos de Declaração 

(ID nº. 12361279). 02. Não obstante, a par da incompreensão da r. parte 

no tocante ao andamento processual do feito, infere-se dos autos que a 

presente execução tramita pelo rito da coerção patrimonial (IDs nº. 

9209077 e 10935489), em consonância com o documento aportado no ID 

nº. 9208491, todavia, os cálculos acostados compreendem a execução de 

alimentos atuais, em dissonância com o rito eleito pelo próprio exequente. 

Nesta senda, intime-se o exequente para que venha a apresentar cálculo 

atualizado do débito, em conformidade com o despacho retro, no prazo de 

15 (quinze) dias. Outrossim, mantenho a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilita às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. Em sendo 

inexitosa a conciliação, com o cálculo atualizado, renove-se a conclusão 

para apreciação do pedido vertido no ID nº. 10969636. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004926-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

D I S S O L U Ç Ã O  D E  U N I Ã O  E S T Á V E L  P R O C E S S O : 

1004926-25.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA 

SILVA ADVOGADO: WELSON GAIVA MARINO REQUERIDA: LUCIENE 

BARBOSA FONTENELE PRESENTES CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY 

APARECIDA CEZARETO Aos 03 dias do mês de Abril do ano de dois mil e 

dezoito, às 16h45min, neste Município e Comarca de Rondonópolis - MT, 

na sala de audiências da 2ª Vara de Família e Sucessões, Fórum de 

Justiça, presente esta Conciliadora, e as partes supra. Em relação às 

partes, feito o apregoamento destas, com a tolerância de 15min, 

observando-se as formalidades legais, verificou-se a ausência das 

partes. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência das 

partes, sendo que, a parte autora foi devidamente intimada na pessoa de 

seu patrono, ao passo que, com relação a parte requerida, esta não foi 

devidamente citada/intimada, uma vez que não foi localizada na momento 

da diligência, conforme certidão registrada no ID 11532942. Analisando os 

autos, verifica-se que o patrono da parte autora informou novo endereço 

para citação/intimação da parte requerida, conforme petitório registrado no 

ID 11890052. Nesse sentido, com base nos princípios da celeridade e 

economia processuais, bem como por determinação e orientação, 

redesigno a Audiência de Conciliação para o dia 20.06.2018 às 13h30min. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

a s s i n a d o  p e l o s  p r e s e n t e s . 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO Conciliadora Judicial

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000049-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES DA SILVA CLAUDIO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, em 

obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 327223 Nr: 10400-82.2003.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENO LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELYDIA MARIA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 
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487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Custas integralizadas quando da propositura da demanda. Sem 

honorários, haja vista insubsistir contenciosidade.Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha.Em atendimento 

ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto necessário aos 

interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825769 Nr: 4955-29.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709, RAYANNE RODRIGUES SILVA - OAB:20349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ‘Ação de Divórcio Litigioso’ ajuizada por MARIZA MENEZES DA 

SILVA ROCHA em desfavor de JOSÉ DE ANCHIETA ROCHA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/17.

Após inexitosas tentativas de localização do demandado, a autora 

apresentou pedido de desistência da demanda (fls. 49).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à 

parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental.

Além disso, uma vez que o requerido sequer foi citado, nada há que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência, pois neste caso não 

incide a regra do § 4º, do art. 485, do NCPC, eis que este prevê a 

necessidade de anuência da parte contrária apenas quando já contestada 

a ação.

Face ao exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, 

parágrafo único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC).

Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça.

 P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 888309 Nr: 1117-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO DE ASSIS F. CAMPOS, 

ROBSON DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do pedido de alvará 

ajuizado por ROBSON DE SOUZA CAMPOS, porquanto inadequada a via 

utilizada pelo inventariante e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários, ante aos benefícios da Justiça gratuita que, 

a teor do pedido vertido na inicial, ora defiro ao requerente.Traslade-se 

cópia do presente decisum aos autos de nº. 364-29.2013.811.0003 (ID 

719332).Transitada em julgado, arquive-se com baixa.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783821 Nr: 7673-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 Posto isso, com fundamento nos artigos 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre as partes 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Honorários na forma 

pactuada. Transitada em julgado, expeça-se o necessário para conferir 

eficácia à presente decisão, após proceda-se ao arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.Dê-se ciência ao Ministério Público.P. I. e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 805493 Nr: 16483-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733

 (...).Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surtam os seus 

legais efeitos, razão porque RESOLVO o mérito, pela transação, nos 

termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente alvará judicial autorizando a alienação 

da quota-parte atribuída ao varão diretamente ao terceiro indicado à fl. 

123. Dispensa-se a prestação de contas.Sem custas ante ao precedente 

deferimento da justiça gratuita às partes. Sem honorários haja vista 

insubsistir contenciosidade.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452771 Nr: 7950-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Previamente ao exame do pedido retro, venha a exequente apresentar 

cálculo atualizado do débito no prazo de dez dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 785486 Nr: 8403-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ISABEL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO, 

ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES MONTEIRO, MARCOS VINICIOS ANTONIASSI 

MONTEIRO, ANA CAROLINA ANTONIASSI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O, RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.384

 Vistos etc., 1. Prima facie, visando evitar a obstacularização do 

andamento processual, e, consequentemente, prezando pela célere 

prestação jurisdicional, dou por prejudicada a análise, no seio deste 
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inventário, do pedido de alvará constante às fls. 73/78. Com efeito, o 

procedimento do inventário, afeto à jurisdição contenciosa, é diverso 

daquele previsto para os alvarás judiciais, sendo que, permitir o 

processamento de pedidos de tal natureza dentro do inventário, ao certo 

ocasionaria tumulto processual. 2. Doravante, em análise das últimas 

declarações apresentadas às fls. 209/213 e da manifestação encartada 

às fls. 242/243, verifica-se que a inventariante deixou de contemplar no 

plano de partilha o anel de formatura do falecido (fls. 244/246), bem como 

o imóvel registrado na matrícula nº. 3.804, em conformidade com o 

decisum de fls. 194/196 e as primeiras declarações (fls. 68/71).3. 

Outrossim, assiste razão os herdeiros Ana Carolina e Marcos Vinicios em 

relação à sua quota-parte atribuída no plano de partilha, devendo a 

inventariante retificar a porcentagem destinada à cada um dos 

sucessores, notadamente quanto os imóveis registrados nas matrículas 

nº. 52.471 e 52.472.4. Ainda, anoto a pendência de apresentação da Guia 

de Informação e Apuração do ITCD alusiva aos comprovantes de 

pagamento de fls. 234/238, bem como certidão negativa de débitos 

estaduais (expedida pela PGE) (...) intime-se a inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retificar o plano de partilha apresentado, nos 

moldes delineados acima, haja vista a aparente desigualdade na divisão 

proposta em relação aos bens inventariados, fazendo-se incluir, ainda, a 

integralidade do acervo, bem como para que venha a apresentar a 

documentação apontada.6. Após, intimem-se os herdeiros representados 

para, querendo, se manifestem em 05 (cinco) dias, registrando-se a 

necessidade de regularização da representação processual do cônjuge 

da sucessora Ana Carolina e dos documentos pessoais do mesmo (CPF e 

RG).Sem prejuízo, abra-se vista à Fazenda Pública.Ultimadas as 

providências, renove-se a conclusão.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 832604 Nr: 6417-21.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO MARINHO DE JESUS, WUELLEN 

APARECIDA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL interposta por WELLEN APARECIDA SILVA DE JESUS e 

OUTROS, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Sem custas por tratar-se de feito que tramita sob o pálio da Justiça 

Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 449479 Nr: 4658-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMBDSS, MHBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas 

e honorários ante o precedente deferimento da assistência judiciária 

gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001452-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. S. (REQUERIDO)

J. R. D. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: ARLETE SANTANA DOS SANTOS e LIÃO VERÍSSIMO DOS 

SANTOS. Parte Requerida: DANIELA SANTANA DOS SANTOS e 

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

FINALIDADE: 1001452.12.2018.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015). Bem como INTIMAÇÃO da data de audiência 

para o dia 30/05/2018, as 14h30min, RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte citada acima. A autora é avó 

materna da menor H. M. S. R. assumindo a guarda de fato desde que a 

menor tinha dois anos de idade. Requer ao final, seja julgada procedente a 

ação, a fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em 

favor dos requerentes. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)5. Sem 

prejuízo, designo audiência de conciliação para a data de 30 de maio de 

2018, às 14:30 horas, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 

6. Citem-se os requeridos, sendo o demandado Jefferson Rodrigues de 

Souza, via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades 

legais (art. 256, do NCPC), intimando-os a comparecer à audiência 

aprazada, acompanhados de advogado, atentando-se a Serventia, no 

cumprimento da presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 

1º, 2º e 3º, do CPC/2015. (...) Acaso não seja ofertada contestação por 

parte do requerido Jefferson, desde já nomeio Curador Especial na forma 

do artigo 72, II, CPC, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, Dr. Samir Badra Dib, 

atuar como curador especial dos mesmos, abrindo-se-lhe vista pelo prazo 

legal. 7. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida 

Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 10 de abril de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007740-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. L. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. S. (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT Processo: 1007740-10.2017.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/

[Dissolução]. Parte Autora: HILDIANE DE LIMA COSTA Parte Ré: 

FRANCISCO MELO DA SILVA Finalidade: CITAÇÃO da parte requerida 

FRANCISCO MELO DA SILVA acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, 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. Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Divórcio litigioso, 

proposta por HILDIANE DE LIMA COSTA em desfavor de FRANCISCO 

MELO DA SILVA , Por ocasião da separação não haviam bens nem dívidas 

passíveis de partilha a Requerente renuncia so sobrenome de casada, 

desejando voltar a usar o nome de solteira, qual seja, HILDIANE DE LIMA 

COSTA Despacho/Decisão: Vistos. Estando o requerido em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado via edital, 

com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do 

NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo 

legal.Cumpra-se. 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, Marcia R. B. de Camargo Dib, técnica judiciária digitei. 

RONDONÓPOLIS, 10 de abril de 2018. Hélio Avelino dos Santos Gestor(a) 

Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1003071-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GOMES SEGURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

priscila thome de oliveira segura (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NETO OAB - SP185002 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003071-11.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de divórcio 

litigioso’ proposta por M. G. S., em desfavor de P. T. de O., ambos 

devidamente qualificados nos autos. O feito foi saneado no ID 12170512, 

com a decretação do divórcio das partes, facultando-se a apresentação 

de rol de testemunhas previamente à designação de audiência de 

instrução e julgamento. Derradeiramente, as partes noticiaram a 

composição amigável, conforme ajuste celebrado no ID 12354570, com a 

renúncia ao prazo recursal do decisum anterior no tocante à dissolução 

do vínculo matrimonial. No mais, as partes dispensaram de forma recíproca 

o arbitramento de pensão alimentícia e dispuseram acerca da partilha dos 

bens amealhados em comum. Relatei o essencial. Decido. O acordo está 

encartado aos autos, constando-se o teor de suas avenças. In casu, 

verifica-se que as partes resolveram o litígio mediante concessões 

mútuas, transacionando acerca do patrimônio adquirido em comum, que 

será partilhado na forma disposta no termo de acordo (ID 12354570), 

razão pela qual o pronunciamento do Juiz sobre o mérito da causa 

torna-se dispensável. Assim, o pedido de homologação do quanto 

ajustado merece acolhida. Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, via de consequência, 

julgo extinto o presente feito. Expeça-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas 

Naturais. Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida às partes. Honorários na forma pactuada. Preclusa a via recursal 

ante a desistência do r. prazo pelas partes, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Publique-se. Int imem-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis/MT, 10 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003273-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Visto. Trata-se de ação de natureza previdenciária proposta por 

BENEDITO CAMPOS em face do INSS. A parte autora requereu a 

desistência da ação e o réu não se manifestou sobre o pedido, apesar de 

regularmente intimado. É o relatório. Decido. NELSON NERY JÚNIOR, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 

7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito 

não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente 

com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso 

sob testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da 

ação e o réu não apresentou nenhuma objeção. Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil. Declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado 

de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, os autores não 

puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da 

Lei n.º 1.060/50). P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Rondonópolis-MT, domingo, 8 de abril 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004784-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVRO METALURGICA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004784-21.2017.8.11.0003. VISTO. HAVRO 

METALURGICA LTDA ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação 

de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

alegando, em síntese, que o crédito não pode ser exigido, uma vez que o 

fato gerador jamais foi objeto de cobrança administrativa; o executado não 

foi notificado e o crédito tributário nunca foi inscrito na conta corrente 

fiscal da empresa executada, motivo pelo qual deve ser declarada a 

decadência do suposto crédito tributário. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, dizendo que a 

constituição do crédito tributário foi realizada regularmente, devendo ser 

indeferido o pedido formulado na exceção. É o relatório. Decido. Segundo 

a executada, o crédito não pode ser exigido, uma vez que o fato gerador 

jamais foi objeto de cobrança administrativa; não foi notificada e o crédito 

tributário nunca foi inscrito na conta corrente fiscal da empresa 

executada. Dispõe o art. 202 do CTN: “O termo de inscrição da dívida 

ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I 

- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a 

quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a 

origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição 

da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, 

o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição”. Da mesma forma, exige o § 5º 

do art. 2º da Lei nº 6.830/80: “O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida”. No caso em debate, resta incontroverso tratar-se de 

dívida decorrente de I.S.S.Q.N, sendo que o exame da CDA que 

acompanha a execução, não autoriza o reconhecimento das nulidades 

apontadas. No tocante à alegação de ausência de notificação, cumpre 

ressaltar que o ISS é tributo de lançamento direto, com previsão em lei, 

sendo dispensável a prévia notificação da contribuinte. Mesmo sendo 

dispensável a prévia notificação do contribuinte, o exequente comprovou 

que notificou a executada para pagar o crédito tributário ou impugná-lo no 

prazo de 20 (vinte) dias, fato mais do que suficiente para afastar qualquer 

alegação de nulidade do processo administrativo. Assim, uma vez que na 

CDA executada há indicação discriminada da data do vencimento, valor 

original e valor corrigido, indicando quantias a título de multas, juros, 

correção monetária e valor total, com expressa referência ao nº de 

cadastro da empresa, remetendo ao documento principal onde consta a 

legislação municipal que disciplina o lançamento e inscrição de valores em 

dívida ativa, não se evidenciam os alegados vícios. Com essas 

considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na exceção de 

pré-executividade acima identificada. Condeno a executada HAVRO 

METALURGICA LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §§ 1º, 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

mandado de penhora de bens da empresa executada. Cumpra-se. 
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Rondonópolis, 23 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004357-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1004357-24.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANDER CLAUDIO FLORES DE 

ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Visto. 

Nos autos acima identificados, a parte autora requereu a desistência da 

ação antes da citação da parte contrária. NELSON NERY JÚNIOR, in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 

7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor desistir da ação, o mérito 

não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do 

processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente 

com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação.” No caso 

sob testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da 

ação antes da citação da parte contrária. Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação. Sem custas e honorários, por não ter sido formada a 

relação jurídica processual. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, domingo, 8 de abril 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009613-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO CORREA MACHADO (AUTOR)

DANIELA MARIA DE MELO (AUTOR)

FABRICIO AURELIO DE MELO (AUTOR)

SHIRLEY DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

Processo: 1009613-45.2017.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

8 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007453-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRENDA LOPES DA SILVA (AUTOR)

LUCAS BRENO LOPES NEVES CORREIA (AUTOR)

JULIO MANOEL LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: 1007453-47.2017.811.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 28 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005650-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO OURO E PRATA SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 29/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003938-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYLBERTO DOS REIS CORRÊA OAB - MT0016599S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003938-38.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 460.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, 

ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]. VISTO 1. Transfira a metade do valor dos 

honorários periciais (pág. 730), para a conta do perito (pág. 704). 2. 

Intime-se o perito para designar dia, horário e local para iniciar os 

trabalhos periciais. 3. As partes deverão ser intimadas da data da perícia. 

4. Encaminhe-se ao perito cópia dos autos, advertindo-o de que deverá 

responder os quesitos das partes. Cumpra-se. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: DINAVA DOS SANTOS RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ESTADO DE MATO GROSSO 

RONDONÓPOLIS, 10 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002049-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA RIBEIRO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1002049-78.2018.8.11.0003 VISTO. VANESSA CRISTINA 

RIBEIRO RODRIGUES 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 

nono lugar no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis - Edital nº 06/2016-PMR, para o cargo de odontólogo, cargo 

ao qual o certame disponibilizou quatro vagas. Informa que, no dia 14 de 

dezembro de 2016, foi publicado o Edital de Convocação nº 

001-002/006-007 PMR, autorizando os aprovados a se apresentarem com 

os documentos necessários. No entanto, em 26 de dezembro de 2016, foi 

publicada a suspensão de tal edital em obediência a uma decisão liminar. 

Aduz que os candidatos aprovados em 1º e 2º lugar tomaram posse 

através de decisão judicial, e que os demais candidatos aprovados, 

Luciano Oliveira Neto e Erika Cristiane Sassaki de Oliveira (3º e 4º), foram 

devidamente convocados, porém a candidata Erika não se apresentou no 

prazo determinado e Luciano embora tenha tomado posse, solicitou a sua 
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exoneração do cargo. Alega que em virtude do surgimento das vagas 

deixadas pelos candidatos aprovados em 3º e 4º lugar, passou a figurar 

na 7ª posição. Assevera que à época do edital do Concurso Público o 

Município já contava com diversos profissionais da área da saúde 

contratados por nomeação, e, após a posse do Sr. José Carlos Junqueira 

de Araújo, em 1º de janeiro de 2017, houve a publicação de 15 

nomeações de profissionais para exercer o cargo em comissão de 

odontólogo. Sustenta que a autoridade coatora externou a necessidade de 

provimento de 15 novas vagas, bem como demonstrou a existência de 

previsão orçamentária, conferindo aos candidatos aprovados o direito 

subjetivo à nomeação até o limite das vagas disponibilizadas por meio das 

portarias de nomeação de cargos em comissão. Assim, requer a 

concessão de liminar para deferir, de imediato, a convocação, nomeação 

e posse da impetrante no cargo de Odontólogo, nos termos do edital do 

concurso. 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. A impetrante busca sua nomeação ao 

cargo de odontólogo, para o qual foi classificada em nono 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 4 (quatro) vagas de ampla 

concorrência para o cargo de odontólogo, tendo sido a impetrante 

classificada em 9º lugar para o referido cargo (Id. 12390628). 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, aprovados, 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 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, no ano de 

2017, após a homologação do concurso, nomeou 15 (quinze) profissionais 

para exercer o cargo em Comissão de Odontólogo do Programa de Saúde 

da Família – PSF, conforme se infere das Portarias nºs 22.956, 22.350, 

22.699, 21.876, 22.588, 21.679, 20.968, 21.196, 20.769, 21.271, 20.768, 

21.060, 20.770, 21.062 e 20.771 (Id. 12390644, p. 2/6; 12390651, p. 1/6 e 

12390659, p. 1/6). Dessa forma, pelo menos nesta fase inicial, as 

nomeações para o cargo de odontólogo 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 9º lugar para o cargo de Odontólogo, e havendo, a 

princípio, prova de que há cargos vagos de Odontólogo, bem como a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação da impetrante (9), 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 

odontólogo 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 odontólogo (§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 aprovados 

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 
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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 odontólogo, 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 Odontólogo, para o qual foi classificada em 9º lugar no concurso 

realizado em 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, segunda-feira, 09 de abril de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001017-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. R. G. (EXECUTADO)

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

WILSON DE GOES JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA OAB - SP124949 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001017-09.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 5.942,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO 

VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP, WILSON DE GOES JUNIOR, 

PEDRO VILA REAL GOES VISTO Intime-se os executados para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração 

apresentados pelo Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 

10 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718857 Nr: 14332-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES MONTEIRO ME, HÉRCULES 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERCULES MONTEIRO ME, CNPJ: 

05634286000180 e atualmente em local incerto e não sabido HÉRCULES 

MONTEIRO, Cpf: 45659796168, Rg: 4308759-2, Filiação: Sebastiao Cicero 

Monteiro e Tereza Munhoz Monteiro, data de nascimento: 02/02/1969, 

natural de Miraselva-PR, solteiro(a), microempresario. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

HERCULES MONTEIRO ME e HÉRCULES MONTEIRO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2499/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 149.011,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788042 Nr: 9456-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE WILTON ZAMAR JOSETTI, JORGE 

WILTON ZAMAR JOSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE WILTON ZAMAR JOSETTI, CNPJ: 

08958956000102 e atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

WILTON ZAMAR JOSETTI, Cpf: 01058948180, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JORGE 

WILTON ZAMAR JOSETTI e JORGE WILTON ZAMAR JOSETTI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1750/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 104.255,10

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789070 Nr: 9847-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, LIONEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSCRIS TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA ME, CNPJ: 04773500000117, atualmente em local 
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incerto e não sabido MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, Cpf: 

12485411115, Rg: 376585, brasileiro(a), casado(a), empresaria e 

atualmente em local incerto e não sabido LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 05646561191, Rg: 321.769, data de nascimento: 16/09/1952, 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME, MARIA CRISTINA 

ROCHA OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Omissão ou Indicação Incorreta de dados, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4325/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 91.832,78

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789372 Nr: 9975-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA- ME, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA- ME, CNPJ: 

05915669000127 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 38486024153. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA- ME e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Falta de Recolhimento de 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11180/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 174.173,80

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800279 Nr: 14518-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª RAFAELLA GOMES FAVRETO VIEIRA, representando 

o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA DATA PARA 

O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À REALIZAR-SE-A NO DIA 

16/05/2018, ÀS 14:30HS, NA SALA DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE 

FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT .

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395091 Nr: 8633-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSI FREITAG LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESSI FREITAG LIMA, Cpf: 

52279227134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): imóvel situado à Rua Francisco J Rodrigues, nº 29, 

Quadra G, Lote 03, Bairro Cophalis, nesta cidade

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, 02 de abril de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 646202 Nr: 6974-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ FEDATTO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ANTONIO RODRIGUES 

DE ALMEIDA FILHO - OAB:10910MS

 Intimação para o advogado do réu, Doutor João Antonio Rodrigues de 

Almeida Filho, OAB/MS 10.910, para comparecer à Sessão Plenária do 

Tribunal do Júri, designada para o dia 15/05/2018, às 08:30, a ser 

realizada nesta Comarca de Rondonópolis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670739 Nr: 3170-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.
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Expeça-se mandado de citação do acusado ROBSON WILLIAN DE SOUZA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada à resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o 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 o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder 

à identificação criminal do acusado, inclusive por meio datiloscópico e 

fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do 

acusado com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da 

Secretaria de Segurança Pública.

Por fim, oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT 

requisitando o encaminhamento do laudo pericial de arma de fogo e 

munições remetida por meio do ofício n° 670/2018/DERF Rondonópolis (fl. 

48), no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670739 Nr: 3170-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR- OAB/MT 

12.992, PARA QUE NO PRAZO APRESENTAR A RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO DO RÉU ROBSON WILLIAN DE SOUZA, NOS AUTOS DE 

PROCESSO CRIME Nº 3170-72.2018.811.0064 CÓDIGO 670739.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 629033 Nr: 1586-72.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o mesmo tramitava no juízo da 1ª Vara 

Criminal desta comarca, após, à resolução de n° 12/2017/TP, de 

23/11/2017, publicada no DJE-MT N° 10150, foi realizada a redistribuição 

de competência, sendo assim redistribuído a este juízo.

Dessa forma, visando readequar a pauta de julgamento deste juízo, 

cancelo à audiência designada para o dia 17.04.2018, às 14:30 horas e 

designo o dia 05 de junho de 2018, às 16:00 horas para realização do 

novo ato.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e à defesa.

Requisitem-se os policias militar Silvano Lippaus e Eliseu Teixeira Cintra.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos, etc.

Defiro o pedido da defesa, e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para se 

manifestar sobre o aditamento a denúncia de fl. 90.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Elismario Inácio, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Designo audiência de continuação para o dia 05 de junho de 2018, às 

16h40min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Anemezio 

Thomé Laranjeira, pois, apesar de intimado (fl. 94) não compareceu a 

audiência e nem justificou sua ausência.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido. Se 

declinado o endereço da vítima Francisco e da testemunha Roberto, desde 

já, autorizo a expedição de mandado de intimação ou, se residirem em 

outras comarcas, cartas precatórias com a finalidade de procederem as 

suas inquirições.

 Requisite-se o policial militar Moreno.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650801 Nr: 472-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 19.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

MARIA NEUSA DA SILVA SOUZA como incurso nas sanções previstas no 

art. 155, caput, do Código Penal. IV.1 – DOSIMETRIA DA PENA 20.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.21.Primeira fase: circunstâncias na, 

mas tratando-se de reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3°, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

r30.Substituição da pena: diante da reincidência da acusada, entendo que 

a substituição não é socialmente recomendada.V – DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encon recurso, concedo o direito de 

recorrer em liberdade.32.Detração penal: tendo em vista que a acusada foi 

solta no presente processo, deixo e xo de fixar reparação dos danos 

morais supostamente sofridos pela vítima.34.Quanto ao dano material, 

tendo em vista que os objetos furtados pela acusada foram restituídos à 

vítima, deixo de fixar qualquer valor a titulo de danos 

materiais.35.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o art. 

1.453 e seguintes da CNGC/MT.36.Deixo de condená-lo ao pagamento de 

custas e despesas processuais por não haver nos autos nenhum 

elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.37.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.38.Sentença proferida em audiência. Saem as partes 

intimadas.39.Homologo a desistência do prazo recursal.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649889 Nr: 10132-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 16.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Cristiano Mendes Ramos como incurso nas sanções previstas no art. 180, 

caput, do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA17.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.18.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do 
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Código Penal: a)vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, 

sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do 

agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter 

influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 

solto no presente processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 

2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na 

atual fase processual.29.Indenização às vítimas: não havendo pedido 

expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração , deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do 

CPP.30.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem o art. 1.453 

e seguintes da CNGC/MT.31.Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

custas e despesas processuais por não haver nos autos nenhum 

elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.32.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.33.Sentença proferida em audiência. Saem os presentes 

intimados.34.Homologo a desistência do prazo recursal.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 637249 Nr: 8114-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN DE OLIVEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Inicialmente, visando readequar a pauta de julgamento deste juízo, cancelo 

à audiência designada para o dia 30.04.2018, às 15:30 horas e designo o 

dia 09 de maio de 2018, às 16:30 para realização do novo ato.

Revelia do acusado decretada à fl. 62.

Intimem-se as partes.

Requisite-se o policial rodoviário federal Ariston.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que informe o atual 

endereço da testemunha Meire Maria Lacerda Colombari.

Após a juntada da cota ministerial informando o atual endereço da 

testemunha Meire, desde já autorizo a expedição de carta precatória com 

a finalidade de inquiri-la.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661072 Nr: 9845-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado EDUARTE DE SOUZA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2018, às 15:10 horas.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668135 Nr: 1008-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 Ofício n.º 17/18/Gab. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2018.De: Juiz 

de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, Leonardo 

de Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Gilberto Geraldelli, Relator do Habeas Corpus n.º 

1001371-72.2018.8.11.0000.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, de 20.02.2018, recebido nesta 

data, às 09:00 horas, expedido nos autos do Habeas Corpus N.º 

1001371-72.2018.8.11.0000, impetrado nesse colendo Tribunal em favor 

do paciente WITOR HUGO DANTAS. Trata-se de ação penal em que 

WITOR HUGO DANTAS foi denunciado como incurso ao disposto em 

preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, uma vez que 

o paciente responde a 08 (oito) ações penais por diversos crimes 

patrimoniais.Ao oferecer a denúncia no dia 08.02.2018, o Ministério Público 

pugnou pela quebra de dados do sigilo telefônico do aparelho celular 

apreendido na posse do paciente, uma vez que pode haver elementos 

acerca das práticas delitivas.Denúncia recebida em 20.02.2018, ocasião 

em que este juízo deferiu o pedido de quebra de sigilo dos dados 

telefônicos do aparelho celular apreendido com o paciente (fls. 

207/208).Por fim, informo que atualmente o feito encontra-se aguardando 

a citação do paciente.Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa 

Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos 

a disposição para eventuais esclarecimentos.Respeitosamente,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668135 Nr: 1008-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITOR HUGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363 MT

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de quebra de sigilo de dados do 

aparelho telefônico apreendido às fls. 12/13, devendo à autoridade policial 

proceder com as diligências que entender necessárias, para extração de 

todos os dados (caixa de mensagens, e-mail e conversas registradas nos 

aplicativos whatsapp e facebook).Notifique-se o Parquet. Comunique-se à 

autoridade policial.Cumpra-se com URGÊNCIA.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666375 Nr: 14503-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11.134-MT

 Autos nº 14503-55.2017.811.0064 – Cód. 666375

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu Fábio Silva Amorim para o dia 07.06.2018, às 17h00.

Intime-se o réu, 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610777 Nr: 1054-69.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO ARAÚJO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15465/MT

 Intimação ao advogado EDSON RITTER - OAB:15465/MT para que forneça 

endereço atualizado da testemunha Uelton Bezerra Costa, uma vez que o 

mesmo não foi localizado para a intimação da audiência designada para o 

dia 24/04/2018 ás 14h20min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662977 Nr: 11453-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B

 Autos nº 11453-21.2017.811.0064 – Cód. 662977

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para inquirição das 

testemunhas Janaina de Meira, Lucinéia de Meira Oliveira e Pedro Ângelo 

de Souza para o dia 28.06.2018, às 17h00.

Intimem-se o réu, a vítima, as testemunhas, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Intime-se, ainda, o réu Antônio Carlos Ferreira para comparecer à 

audiência de continuação da instrução e julgamento, designada pelo Juízo 

Deprecante da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT para o dia 

26.06.2018 às 13h30, conforme decisão em anexo.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando da distribuição da presente 

carta precatória, bem como da audiência designada.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 340242 Nr: 4046-71.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENA CAMARGO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709

 I – Considerando que na data aprazada este Magistrado estará 

participando de um curso de capacitação ofertado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, redesigno a audiência retro, para o dia 17 de abril de 2018, às 

13h30min (MT).

II – Intimem-se as partes.

 III – Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667440 Nr: 461-64.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PUKOSKI DO REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYSLLER - OAB:OAB/MT 

23.037

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 16 de maio de 2018, às 15:15, audiência admonitória 

para início do cumprimento da pena.

III – Intime-se o recuperando e sua defesa constituída na ação penal de 

conhecimento; no caso de ausência de advogado particular, cientifique-se 

o Defensor Público.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 618598 Nr: 1696-08.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DAVID GERALDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 13 de abril de 2018, às 14:30, audiência admonitória 

de justificação.

III – Intime-se o recuperando e sua defesa constituída.

IV – Requisite-se da Central de Monitoramento o comparecimento da 

responsável pelo órgão, bem como relatório dos meses de outubro de 

2017 a abril de 2018.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664586 Nr: 12968-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY CARDOSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 I – Defiro a cota retro.

II – Designo para o dia 16 de maio de 2018, às 13:45, audiência admonitória 

para início do cumprimento da pena.

III – Intime-se o recuperando e sua defesa constituída na ação penal de 

conhecimento; no caso de ausência de advogado particular, cientifique-se 

o Defensor Público.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 625701 Nr: 7868-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálulo de pena 

abaixo trnascrito:

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 23/02/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 24/01/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

23/02/2017 + 0a 11m 2d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(23/02/2017 - 06/06/2014) - 0a 3m 0d

(2a 8m 17d) - 0a 3m 0d = 2a 5m 17d

Data base para Livramento Condicional 06/06/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 05/05/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/06/2014 + 2a 8m 0d + 0a 3m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 5m 12d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

06/06/2014 + 8a 0m 0d + 0a 3m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 6m 17d

Data do Término da Pena: 05/09/2022
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638671 Nr: 471-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Itacaramby - OAB:7.387-B

 Inntimação do recuperando constituído nos autos acerca do cálculo de 

pena abaixo trasncrito:

 Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 01/06/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 22/12/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

01/06/2017 + 1a 5m 8d + 0a 0m 0d - 0a 10m 17d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(01/06/2017 - 23/09/2016) - 0a 0m 0d

(0a 8m 9d) - 0a 0m 0d = 0a 8m 9d

Data base para Livramento Condicional 23/09/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 15/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2016 + 3a 1m 10d + 0a 0m 0d - 0a 10m 17d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 11m 11d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

23/09/2016 + 9a 4m 0d + 0a 0m 0d - 0a 10m 17d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 2a 4m 17d

Data do Término da Pena: 07/03/2025

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664515 Nr: 12920-35.2017.811.0064

 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): JANAINA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Desta forma, recebo a denúncia por satisfazer os requisitos do art. 41 do 

CPP, até porque não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 395 do CPP, bem como não sendo o caso de absolvição 

sumária prevista no art. 397 do mesmo diploma legal citado.3. Das 

Providências. Cite-se a acusada, intimando-a para comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, que designo para o dia 14.06.2018, às 

15h30min., na sala de audiências deste fórum.Intimem as testemunhas, 

requisitando-os aos seus chefes de repartições ( CPP, art. 221, § 3º 

).Encaminhem fotocópias da denúncia, assim como da planilha de 

identificação da imputada – se existir, ao Instituto Nacional de Identificação 

– INI/DF e ao Instituto de Identificação do Estado de Mato-Grosso.Sem 

prejuízo, determino seja a ré submetida à avaliação psicológica para aferir 

a sua personalidade, isso em face do critério da dosimetria da pena 

referente às circunstâncias judiciais, de modo que determino que a Sr.ª 

Gestora Judicial agende com psicólogo(a) deste fórum, cujo laudo deverá 

estar aportado antes da realização da audiência designada. Para tanto, 

após o agendamento, oficie-se ao responsável da unidade prisional onde 

se encontra o detento, solicitando que ele compareça àquela avaliação.Dê 

ciência às partes.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 617794 Nr: 880-26.2014.811.0064

 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): ARIEZIO DOS SANTOS RODRIGUES, VALMIR 

PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELIPE BATISTA - OAB:20699, DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) - OAB:

 Ação Penal n.º 880-26.2014.811.0064 ( Id. 617794 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor de fls. 172, redesigno audiência para o dia 19.06.2018, às 

13h:30min.

Às providências.

Cumpra.

Rondonópolis, 03 de abril de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 635027 Nr: 6241-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 Ação Penal n.º 6241-87.2015.811.0064 ( Id. 635027 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor de fls. 169, redesigno audiência para o dia 19.06.2018, às 

13h:00min.

Às providências.

Cumpra.

Rondonópolis, 03 de abril de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 606822 Nr: 4647-43.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RIBEIRO DE LIMA, JOSE LEANDRO 

ROCHA FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Ação Penal n.º 4647-43.2012.811.0064 ( Id. 606822 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor de fls. 374, redesigno audiência para o dia 19.06.2018, às 

15h:30min.

Às providências.

Cumpra.

Rondonópolis, 03 de abril de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 613873 Nr: 4455-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CÂNDIDA DA SILVA, JOEL DE 

SOUZA OLIVEIRA, TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR SOUZA DA 

MATA - OAB:15698, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Ação Penal n.º 4455-76.2013.811.0064 ( Id. 613873 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da última certidão ( sem numeração ), redesigno audiência 

para o dia 28.06.2018, às 13h:30min.
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Às providências.

Cumpra.

Rondonópolis, 04 de abril de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666040 Nr: 14225-54.2017.811.0064

 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): VALDECIR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16.010 MT

 Vistos.

DEIXO DE RECEBER o recurso apresentado pela defesa do réu Valdecir da 

Silva Santos, negando-lhe seguimento, uma vez que ausente o requisito 

extrínseco de admissibilidade consubstanciado na tempestividade, 

conforme se infere da certidão de fl. 131.

 Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. 

INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A tempestividade é 

requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância 

impede o seu conhecimento. (...)”. (Agravo de Instrumento Nº 

70066051756, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 14/08/2015).(TJ-RS - AI: 70066051756 

RS , Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2015, 

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/08/2015). Destaquei.

 Ademais, atenda a parte dispositiva da sentença prolatada nos autos.

Dê ciência ás partes.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 604714 Nr: 2487-45.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PIRES DA SILVA, GILMAR 

BARBOSA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN - OAB:3615-B, RENATO 

SAITO - OAB:OAB/MT 13392

 Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da certidão de fl. 1035, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28/06/18, às 14h:30min

Às demais providências.

 Cumpra-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633221 Nr: 4862-14.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIVINO DA PAIXÃO, Cpf: 

04449451139, Rg: 2358279-0, Filiação: Dina da Paixão, data de 

nascimento: 16/10/1983, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), operador de empilhadeira, Telefone (66) 9 9672-7574 e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIANA DE OLIVEIRA DANTAS, 

Filiação: Paulina de Oliveira Dantas e Gerson Pereira Dantas, data de 

nascimento: 10/10/1975, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), cobradora, Telefone (66) 9633-7574. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

VALDIVINO DA PAIXÃO, pela prática das condutas criminosas descritas 

no Artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), 

c/c Artigo 5°, III, da Lei 11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da 

pena.Atento ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:A pena prevista para a 

contravenção penal de vias de fato (Artigo 21, do Decreto Lei n° 3.688/41) 

é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Art. 59, do Código Penal, passo a 

dosar a pena:I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, 

possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era 

imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.II – No 

tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.III – Observo que a conduta 

social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez 

que agrediu a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação;V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – 

As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a 

Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda 

ordem.VII - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao acusado, a 

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, fixo a pena 

base acima do mínimo legal, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão 

simples.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja 

vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à 

hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Por tais 

razões, a reprimenda deve ter um acréscimo de 01 (um) mês nesta 

segunda fase.Contudo, verifica-se a presença da atenuante de confissão 

espontânea, prevista no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 

Dessa forma, atenuo a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples. Assim, 

a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 

(dois) meses de prisão simples. Na terceira e última fase da fixação da 

pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.ISTO POSTO, CONDENO o acusado VALDIVINO DA PAIXÃO, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão 

simples, pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21, do Decreto 

Lei n° 3.688/41), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do 

Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do CPP), haja vista a 

ausência de produção de provas.Em observância ao parágrafo primeiro 

do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da 

prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os 

requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição 

da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória 

a contradição entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a 
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manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o 

réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na 

sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou 

chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das custas.Intime-se a 

vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 

201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua defesa, ocasião em 

que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o trânsito 

em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao 

Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos 

Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução 

Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª 

Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Após, arquivem-se estes autos, com as baixas 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 06 de abril de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 619395 Nr: 2477-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-O/MT

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de MESSIAS DA COSTA ALMEIDA, em razão de ter ocorrido a prescrição 

da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança 

prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do 

artigo 337 do Código de Processo Penal.Por fim, determino que proceda-se 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor 

do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

06 de Abril de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658328 Nr: 7498-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

- OAB:5010

 Código: 658328

¬

 Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 92/95, deixando 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632637 Nr: 4425-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubson Pereira Guimarães - 

OAB:

 Intimação da parte ré, para que no prazo legal manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça "Certifico que em cumprimento ao mandado 

retro percorri toda a extensão da Rua dos Apóstolos, na adjacência do 

Bairro Jd. Sumaré, todavia não logrei êxito em localizar o acusado 

JOSELITO BARBOSA DA SILVA, devido a inconsistência do endereço já 

que o Lt. 4 da Qd. 2, não fica na rua indicada, e no local residem os Srs. 

Helio e João que informaram desconhecer o intimando, assim como os 

moradores/comerciantes Rose, Maria e Claudinei, restando portanto, 

inexitosa a intimação.

 Certifico, ainda, que as tentativas de contato através do telefone indicado 

no mandado restaram frustradas, devido a mensagem de inexistência do 

número. É o que me cumpre certificar."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655463 Nr: 4876-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Intimação do advogado do réu para apresentar a defesa no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654675 Nr: 4188-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção pelos crimes de ameaça e lesão corporal, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.(...) Após, arquivem-se 

estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 2018.Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642489 Nr: 3885-85.2016.811.0064
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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): RENAN DE SOUZA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco)dias, 

informe o atual endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630104 Nr: 2371-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado GEIDSON FERREIRA DOS SANTOS, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção pelo 

crime lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) em regime inicial 

aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária.Não se aplica, ainda, a substituição da 

pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e 

seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu 

inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante 

violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.(...) 

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666347 Nr: 14479-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFLDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar no prazo de 05 (cinco) acerca 

da certidão do Oficial de Justiça "Certifico que em 15/3/2018 ás 16h/MT, e 

em 19/3/2018, ás 8h50min/MT, compareci A Rua Sete de setembro 294, 

Edifício Araucária, Bairro Vila Birigui, e não foi possível intimar Lidimar 

Damas Freitas, em face de não encontra-lo, pós quando lá estive o 

executado não se fazia presente, informação portaria na pessoa 

senhorita francyeli. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651883 Nr: 1466-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - OAB:4735, 

RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:12452 MT

 Intimação do exequente, processo com vista para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639431 Nr: 1078-92.2016.811.0064

 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: VC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628779 Nr: 1393-57.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UERLON ALVES PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, Rodolfo Pereira Fagundes - OAB:

 Intimação da parte ré, para manifestar no prazo de 05 (cinco)dias acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, "Certifico que diligenciei ao endereço 

informado no mandado, por duas vezes em datas e horários alternados, 

no entanto não efetuei a intimação de Maria Aparecida da Costa Oliveira 

uma vez que a numeração 190 da Rua Ana Matos não foi localizada e, 

mesmo indagando a vizinhos próximos da numeração e transeuntes, não 

foi possível obter informações acerca da mesma. É o que me cumpre 

certificar."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643669 Nr: 4856-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIO DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado ODÉLIO DIAS DE OLIVEIRA, a cumprir 

a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias 

de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da 

pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, 

ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.(...) 

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628533 Nr: 1208-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402
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 (...) ISTO POSTO, CONDENO o denunciado CLÉO HENRIQUE FERREIRA DA 

SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de 

detenção pelo crime lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da 

pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, 

ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.(...) 

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632038 Nr: 4019-49.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo legal apresente o 

Recurso de Apelação ente o desejo de recorrer do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614562 Nr: 5197-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI PEREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de RONICLEI PEREIRA LUCAS, em razão de ter ocorrido a prescrição da 

pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança 

prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do 

artigo 337 do Código de Processo Penal.Por fim, determino que proceda-se 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor 

do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

06 de Abril de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638257 Nr: 132-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo legal apresente a 

notificação do acusado nos termos da CNGC e aplicação subsidiária do 

CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663241 Nr: 11711-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSE, TSE, ANA NICE DE SOUZA SIQUEIRA EUZÉBIO, 

ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO EUZÉBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:11.636-A-SC, Luana Pricila Bicudo Rinaldi - OAB:21.481-O, 

Melissa Arend das neves - OAB:17.804-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 23.995/O

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte executada para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630276 Nr: 2501-24.2015.811.0064

 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: ANDRÉ ARAMBURU BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMONI DE QUEIROZ NUNES DALTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:OAB/MT 17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:MT - 8872

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte ré para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 296 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 623126 Nr: 6041-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado HOMERO PEREIRA DIAS, a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de 

detenção pelo crime de lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao 

contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da 

pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, 

ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.(...) 

Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 09 de Abril de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 635155 Nr: 6379-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENER LAURENTINO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 
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OAB:17530 MT

 Código: 635155

¬

 Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 141/144, 

deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663331 Nr: 11805-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 (...) DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:I – 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.II – 

Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de 

distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso 

de descumprimento da medida (art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006).III – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.IV – 

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus 

familiares, residência das testemunhas e o local de trabalho dela, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do art. 22, 

inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.V – Em relação ao pedido de 

prestação de alimentos é necessário existir a comprovação nos autos de 

tal alegação, bem como não há provas quanto à possibilidade do indiciado, 

o que dificulta a fixação dos alimentos, razões pelas quais INDEFIRO por 

ora o pleito.VI – INDEFIRO, ainda, a fixação de outras medidas de ordem 

acautelatória, diante da ausência de documentos para análise.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655463 Nr: 4876-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, 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 Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

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, 28 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882274 Nr: 11065-10.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, ainda que a requerente tenha comprovado a propriedade do 

conjunto veicular em questão, em razão de ter sido utilizado na prática 

delituosa o bem deve ficar sob a proteção da autoridade, por força do 

princípio da especialidade, aplicando-se a lei especial que trata da 

proteção ao meio ambiente (artigos, 25, caput da Lei nº 9.605/98), 

portanto, sua restituição é indevida, uma vez que, sendo a requerente 

costumeira na prática do transporte irregular de madeira, conclui-se por 

corolário lógico, que pelas características e estado do bem, cuja posse se 

quer restituir, que este era utilizado como instrumento da infração que por 

ora se apura.Assim, ante os princípios basilares do direito ambiental - 

precaução, prevenção, repressão; considerando que a proprietária do 

bem já responde por outra infração ambiental consistente no transporte 

irregular de madeira; ante a necessidade de frear a conduta delitiva sob 

pena de se premiar a continuidade de ataque ao meio ambiente, INDEFIRO 

O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CONJUNTO VEICULAR APREENDIDO 

NESTES AUTOS, mantendo a apreensão até decisão final.Intime-se a 

Requerente desta decisão.Certifique-se nos autos da ação principal 

Código nº 882755, o conteúdo desta decisão.Ciência ao representante do 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732919 Nr: 13019-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.F.J. MADEIRA LTDA, PAPALEGUAS CARGO 

EXPRESS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO FACCIN - 

OAB:1453-OAB/RO

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO PENAL que visa apurar a prática, em tese, do delito 

ambiental previsto no artigo 46, da Lei nº 9.605/98, imputado a C.F.J 

MADEIRAS LTDA e PAPALEGUAS CARGO EXPRESSA LTDA-ME.

No curso do processo o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade dos acusados ante a ocorrência da prescrição 

(fls. 192/194).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Analisando os autos, constata-se que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento do presente feito, já que operou-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação aos acusados, causa extintiva 

da punibilidade, nos moldes elencados no Código Penal.

Nos exatos termos do inciso V, do artigo 109 do Código Penal, prescreve 

em 04 (quatro) anos, os crimes cuja pena a ser aplicada é de detenção de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano (art. 46 da Lei 9.605/98).
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 O fato ocorreu em 20.08.2013 e até o presente momento não houve 

recebimento de denúncia, tampouco outras causas suspensivas ou 

interruptivas da prescrição.

Portanto, a prescrição se concretizou em 20.08.2017, com prazo contado 

a partir da data da prática do crime (20.08.2013), em conformidade com o 

inciso I, do artigo 111 do Código Penal, circunstância que deve ser 

reconhecida e declarada de ofício, (art. 61 do Código de Processo Penal).

Ex Positis, com fulcro no artigo 109, V, do Código Penal, declaro, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE das acusadas C.F.J MADEIRAS 

LTDA, com CNPJ. Nº 12.347.437/0001-85 e PAPALEGUAS CARGO 

EXPRESSA LTDA-ME, com CNPJ. Nº 10.946.767/0001-61, face a 

ocorrência da PRESCRIÇÃO.

 Em consonância com o parecer Ministerial à fl. 77, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a prestação de contas 

apresentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE –SEMMA à 

fls. 69/75.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P. R. I. C.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 72/2018-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. 23/2018-cnpar, datada de 22.01.2018, 

para fazer constar onde se lê: "nos períodos de 22.01.2018 a 10.02.2018 

e de 15.02.2018 a 27.02.2018;".

Leia-se: "nos períodos de 22.01.2018 a 10.02.2018 e de 15.02.2018 a 

06.03.2018;".

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 10 de abril de 2018 .

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 271339 Nr: 10642-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR SANTOS VIEIRA, CLEONILDE VIEIRA DOS 

SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS SANTOS VIEIRA, FRANCISCA MEIRE 

DOS SANTOS VIEIRA DE MORAIS, JOSE IVALDO SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em consonância com a cota ministerial retro, determino a intimação da 

parte requerente para que junte aos autos registro de nascimento de José 

Raimundo Camplo e a guia de sepultamento expedida pelo cemitério de 

Santa Inês/MA.

Com o aporte dos documentos acima aos autos, remetam-se os autos 

novamente ao Ministério Público.

Após a manifestação do "Parquet", volvam-me o feito concluso para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013463-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR LUCIANO LEMOS DA SILVA (REQUERIDO)

AZELIA DE LEMOS SILVA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça anexada 

no ID 12578133.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005319-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AUGUSTO PANIAGO MACIEL OAB - GO39336 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. M. RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE VOLKWEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELEUSA BORGES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006750-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1006750-80.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 11.137,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Certifico que a contestação apresentada no ID 11137675, é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e em cumprimento à 

determinação no despacho (ID 10899911), INTIMO a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. SINOP, 10 de abril de 2018 LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010951-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SAVA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISOFORTE CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1010951-18.2017.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 85.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Certifico que a contestação apresentada pela parte requerida no ID 

12623249, é tempestiva. INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, impugná-la. SINOP, 10 de abril de 2018 LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIVALDO GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se têm outras provas a produzir, especificando-as 

justificadamente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80492 Nr: 8802-52.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RENATO BORGES, TEREZINHA INES DE 

ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANERO TRANSPORTES, D. B. DE 

CARVALHO ARRUDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, para em 05 dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção.

Deverá a parte exequente dar regular prosseguimento ao feito, com meios 

eficazes a fim de satisfazer sua pretensão, observando os princípios 

processuais da celeridade e efetividade, assim como o direito fundamental 

à razoável duração do processo preconizado no inciso LXXVIII do art. 5.º 

da Constituição Federal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90733 Nr: 8128-40.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA. (em recuperação judicial)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR 

- OAB:15.389OAB/PR, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - 

OAB:OAB/PR 37.358

 Ante a instauração da fase de liquidação de sentença, intime-se a 

requerida acerca dos cálculos apresentados pela requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 511, do CPC/2015 e r.decisão de 

fls.1093/1094.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156011 Nr: 3170-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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.145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316366 Nr: 481-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:/MT 19.982-O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.59/60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180137 Nr: 938-16.2013.811.0015

 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: BENEDITO CHAGAS DUARTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MANFRIN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.55.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160684 Nr: 8113-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDILSON GRANJA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Vistos etc.

Trata-se de ação de impugnação ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, proposta por Cristiano José Quaini, deferida em favor de 

Enedilson Granja de Araújo, ambos qualificados.

Nesse contexto, a r. decisão de p. 21/23 julgou improcedente a 

impugnação mencionada. Interposto recurso de apelação que desproveu 

(p. 88/91). Mantendo, portanto, a decisão que deferiu a benesse.

 Contudo, foi expedida certidão de p. 97, visando o pagamento das custas 

processuais, mas não houve preparo, mesmo após inúmeras tentativas de 

intimar o impugnante (p. 120/127).

 Portanto, diante da inexistência do pagamento suscitado, expeça-se 

certidão de débito de custas processuais, nos termos da orientação 

emanada do Provimento CGJ n.º 40/2014, encaminhando-a ao E. TJMT, 

para os fins devidos.

Cumpra-se, no mais, as determinações anteriores de p. 94, com o traslado 

de p. 21/23 e 89/93.

 Em seguida, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 26244 Nr: 4328-77.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de 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).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264663 Nr: 6326-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MARQUES, 

ANA PAULA RUCKS, SÉRGIO BUENO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 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.65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 181749 Nr: 2669-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELEZA PURA COSMÉTICOS LTDA -EPP, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para manifestar, no prazo legal, 

acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157508 Nr: 4646-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER FISCHER, NEIDE LABS FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

Pedido de p. 124/125 de penhora no rosto dos autos do processo n.º 

97-94.2008.811.0015 – cód. 93057, em trâmite na 5ª Vara do Cível desta 

Comarca, no qual o executado figura como herdeiro necessário até a 

satisfação integral do débito exequendo.

O patrimônio ativo do devedor, inclusos bens e direitos, responde por 

suas obrigações. Regra do art. 789 do CPC, que se realiza em benefício 

do credor, a teor do art. 797 do mesmo Codex.

Se assim é, obediente à gradação legal de penhora do art. 835, incisos V 

e XII, do CPC, viável o pedido.

Todavia, compete à parte manter atualizado o seu crédito, na forma do art. 

798, inciso I, alínea “b”, do CPC, sendo seu dever assim manter o cálculo. 

Neste aspecto, o ultimo cálculo apresentado pela parte exequente é o de 

p. 103, de 04 de maio de 2015.

Pediu-se a constrição no rosto dos autos referidos “de patrimônio 

suficiente para pagar o presente processo...”, sem outro número 

atualizado, que seja considerado para tanto o valor constante do referido 

cálculo.

Calha ressaltar que se trata de feito a navegar desde 20 de maio de 2011, 

com citação do executado em 29/08/2011, ou seja, há mais de 06 anos 

sem efetividade alguma, a contrariar, dentre outros, os arts. 5º inciso 

LXXVIII, da CF, 4º, 5º e 6º do CPC.

Em seguida, se exitosa, intime-se a parte executada da penhora, para, 

querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525 do aludido Estatuto adjetivo.
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Caso não haja impugnação ou não se efetivar a penhora, requeira a parte 

exequente o que entender de direito em 10 dias, ciente de que sua inercia 

implicará no arquivamento dos autos.

Oficie-se a 5ª Vara Cível desta Comarca, com a máxima urgência.

Por fim, defiro o pedido de juntada do substabelecimento de p. 127/128. 

Anote-se para fins de intimações devidas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219943 Nr: 18302-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI, FRANCISCO 

GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS.86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43542 Nr: 8407-31.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY FERREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.182/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 272786 Nr: 11521-55.2016.811.0015

 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: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 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.44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209691 Nr: 10738-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILON SANTANA DE OLIVEIRA, JAQUELINE 

MAIARA ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - 

OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 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.123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255403 Nr: 1076-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-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.55/56 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 306550 Nr: 12628-03.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CALZOLARI, JOELMA FERNANDES 

CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-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.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 304069 Nr: 10887-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DE SOUZA CUNHA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSGLOBAL TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON HOLANDA MOREIRA - 

OAB:45.165-GO, TIAGO ANDRADE MOREIRA - OAB:31958-GO

 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.21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 269805 Nr: 9655-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIBEER - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 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.38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171017 Nr: 6079-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEI ALEXANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU TONIETO SCALABRIN, MARIA DE 

FÁTIMA DOS SANTOS TORRES SCALABRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345
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 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.73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107271 Nr: 14327-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR DAS NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS.236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82455 Nr: 10732-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOCZINSKI ELETROTÉCNICA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ÀS 

FLS.190/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65343 Nr: 5043-17.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:7045

 INTIME-SE O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS.183V.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012520-54.2017.8.11.0015

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:

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

MONICA DELLA MEA SLAVINSKI (EXECUTADO)

DELLA MEA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE 

Parte Ré: EXECUTADO: DELLA MEA & CIA LTDA - EPP, MONICA DELLA 

MEA SLAVINSKI, EVERTON TEOMAR SLAVINSKI Vistos etc. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte executada 

pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem 

pagamento, munido da segunda via do mandado, proceda-se o oficial de 

justiça com a penhora e imediata avaliação dos bens encontrados ou 

indicados, lavrando os autos e intimando-se desde logo a parte executada 

de tais diligências. Se a parte executada tiver advogado, a intimação retro 

será feita na pessoa deste. Não encontrada a parte devedora, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para resguardar 

a execução, inclusive servindo-se de eventuais indicações da parte 

credora, procedendo-se de acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de 

plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, que poderão 

ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento nos 03 dias 

acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo 

para os embargos à execução será de 15 dias e correrá da juntada aos 

autos do mandado de citação, podendo ser manejado independentemente 

de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de abril de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008672-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON APARECIDO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JEFFERSON APARECIDO DE 

ASSIS Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do mandado, 

proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata avaliação dos 

bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e intimando-se desde 

logo a parte executada de tais diligências. Se a parte executada tiver 

advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. Não encontrada a 

parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para resguardar a execução, inclusive servindo-se de 

eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de acordo com o 

art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do 

valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de 

pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 

1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 

dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito. Jq

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DA SILVA RAMPAZIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: EXEQUENTE: ROSELI GOMES DA SILVA 

RAMPAZIO Parte Ré: EXECUTADO: VALDECIR DE MIRANDA Vistos etc. 

Pedido de id. 8773970, pugnando pela citação por edital da parte 

executada para efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de 

id. 4798032, uma vez que até o presente momento não foi citada, pois 

todas as tentativas restaram infrutíferas. Logo, ante a sua não 

localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer que a parte 
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executada está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a citação 

da executada por edital, com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso 

IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se devidamente 

citada, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como curador especial a 

douta Defensora Pública desta Comarca, que atua nesta Vara nos termos 

do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender os 

interesses do executado, devendo ser cientificada pessoalmente do 

encargo e de todos os atos do processo em que deva atuar. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito. Jq

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 

IMOBILIÁRIOS LTDA Parte Ré: RÉU: PESSOAS A SEREM IDENTIFICADAS 

Vistos etc. Pretensão de reintegração de posse de área verde, reserva 

institucional, chamado de lote nº 40, no loteamento denominado 

Residencial Carandá Bosque, promovida por MCK Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., em face inicialmente de pessoas não identificadas, mas, 

após emenda da inicial a identificar parte dos invasores, quando foram 

nominados 35 deles, Saulo Souza e outros, parcamente qualificados. 

Alegado ser empresa do ramo imobiliário atuante na implantação de 

loteamentos, neste caso, nas chácaras n.ºs 402, 402-A e 402-C, 

matrículas n.ºs 77.712, 77.363 e 79.056, sendo reservado o lote n.º 40 

como área verde, que foi justamente o invadido por número não 

identificado de pessoas, aproveitando-se do feriado prolongado da 

semana santa, podendo passar de 100 invasores, quantidade que tende a 

aumentar vertiginosamente. Invasão ocorrida em 23/03/2018. Sustentou 

ter feito notitia criminis por esbulho possessório, inclusive intentando 

desforço imediato com o concurso da Polícia Militar, sem êxito, quando 

também comunicou a invasão ao Município de Sinop-MT, por envolver área 

de preservação ecológica, que, por meio de sua Secretaria responsável 

pelo meio ambiente, vistoriou o local e autuou 79 dos ocupantes, 

alcançando áreas vizinhas. Afirmou ser proprietária do imóvel onde está 

instalado o loteamento com o lote esbulhado, advogando pela presença 

dos requisitos do art. 561 do CPC, a requerer liminar de reintegração de 

posse, inaudita altera pars, com expedição de mandado de reintegração 

de posse. Determinada a emenda da inicial para identificar tanto quanto 

possível os invasores, a serem alocados no polo passivo da lide, o que foi 

atendido no id. 12497655, mas ainda de modo limitado, pois apenas os 

nominou aqueles identificados pela municipalidade, sem descartar outros, 

a insistir no pleito liminar. Uma petição a tentar a correção do valor da 

causa, errado, conforme determinação anterior, enfim completado o 

preparo, informado na singela petição de id. 12620268, que nem teve o 

mínimo capricho de requerer a correção do valor da causa. É o sucinto 

relatório. Decido o pedido liminar. De acordo com o art. 562 do CPC, se a 

inicial estiver suficientemente instruída, plausível o deferimento da liminar 

sem a oitiva da parte ré. Caso contrário, se não tiver suficientemente 

instruída, deve ser encaminhada antes a justificação prévia. Julgada 

procedente a justificação, quando foro caso, reza o art. 563 do citado 

estatuto processual, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou 

de reintegração na posse, conforme o caso. No caso em testilha, não há a 

necessidade de realização da audiência de justificação prévia da posse 

para a concessão da tutela liminar. A documentação colacionada nos 

autos confere segurança suficiente para o acolhimento da medida liminar 

de plano, a dispensar trabalhosa, morosa e desnecessária justificação, 

que somente atravancaria a prestação jurisdicional e aumentaria o alegado 

prejuízo da parte autora em detrimento de todos. Não se descarta nem 

mesmo prejuízo aos próprios réus, supostamente aproveitadores de 

ocasião, a usurpar direito alheio numa aparente ausência de lastro legal e 

moralmente defensável, conforme sustentado no exórdio, posto que 

demonstradas pelas fotografias coligidas a existência de estruturas e 

alicerces toscos e embrionários de edificações ou barracos montados às 

pressas, com supressão vegetal, já indicando sinais de atividade 

ocupacional recente, de menos de ano e dia. Fotografias que seriam da 

área verde de preservação reservada, invadida. O que, por via direta e 

reflexa, implica também prejuízos ao meio ambiente, bem comum de todos 

a ser defendido para as atuais e futuras gerações, reforçando a ideia de 

proteção possessória, pois a responsabilidade pela conservação desses 

espaços é do proprietário, ora tolhido de seu bem, conforme aduzido, e 

ainda correndo severos riscos de ser chamado a repor o que não deu 

causa, pois a obrigação por mantê-lo intacto é do dono. Obrigação esta 

que acompanha a res, numa espécie de dever propter rem. É possível, 

portanto, apreciar a causa liminar sem a justificação prévia, se detectados 

de chofre os requisitos inerentes. Nesse sentido, o entendimento 

jurisprudencial ora compilado, com destaques: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA. ATO DE LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO PRESTIGIAMENTO DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL COMPROVADOS DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Nas ações possessórias de reintegração ou 

manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o 

art. 562 do Novo Código de Processo Civil do CPC ( inaudita altera parte), 

deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos 

requisitos insculpidos no art. 561 do mesmo diploma. São eles: "I. A sua 

posse; Il. 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", que 

restaram demonstrados. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da 

causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é 

confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a 

prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso. (TJ-MT; AI 

98812/2016; Chapada dos Guimarães; Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias; Julg. 29/08/2017; DJMT 04/09/2017; pág. 36); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. 

REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. 

REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Não há violação 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa no deferimento da 

medida liminar na ação de reintegração de posse pelo juiz sem a oitiva da 

parte contrária, haja vista que o legislador assim permitiu, conforme 

estabelece o artigo 562, do CPC/2015.. Presentes os requisitos exigidos 

pelo artigo 561, do CPC/2015, age com acerto o Juiz ao deferir o pedido 

liminar de reintegração de posse. (TJ-MG; AI 1.0027.13.027677-0/003; Rel. 

Des. Pedro Bernardes; Julg. 11/07/2017; DJEMG 01/08/2017); “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

DECISÃO ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, nos termos dos 

artigos 561 e 562 do CPC, para o deferimento da liminar possessória, ao 

autor incumbe comprovar: A) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) 

a data do esbulho e; d) a perda da posse. 2. Atendidos tais requisitos, 

inexistem motivos a justificar a reforma da decisão que deferiu a liminar de 

reintegração de posse de origem. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES; AI 

0014008-19.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves 

Rabelo; Julg. 20/03/2017; DJES 29/03/2017). A ação possessória 

pressupõe a comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de 

Processo Civil: 1) a antecedente posse da parte autora; 2) a turbação ou o 

esbulho praticado pela parte ré; 3) a data da turbação ou do esbulho, a 

indicar força nova (menos de ano e dia) ou ação de força velha; 4) a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a 

perda da posse, pelo esbulho, na ação de reintegração. Nesse vértice, 

pela documentação colacionada, insta, num primeiro momento, como 

legítima a medida liminar pleiteada pela parte requerente, ante os princípios 

da lealdade e da boa-fé processual, inerentes a todos os que litigam, em 

razão do ato tido por espoliativo, de modo a restaurar o direito dos 

legítimos possuidores, tendo em conta as provas adiante analisadas. Não 

é demais lembrar que, de acordo com o art. 560 do CPC, o possuidor tem o 

direito à reintegração de posse, acaso esbulhado: “Art. 560. O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em 

caso de esbulho”. No mesmo sentido, estabelece o art. 1.210 do Código 

Civil que (parte negritada): “Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. De 
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início, embora não seja essencial, mas contribuiu paralelamente com o 

direito descortinado, pois se trata de ação possessória e não petitória, 

comprovada ainda assim pela parte autora ser a legítima proprietária da 

área do loteamento onde se encontra incrustado o lote n.º 40, componente 

do geral e essencial ao empreendimento, tratando-se de reserva 

ambiental, área verde em preservação, margeando ribeiro d’água, 

conforme pode ser visualizado do mapa que ressalta o projeto 

arquitetônico de id. 12490303-p. 05. Pior, tratando-se de área verde, 

reserva ambiental, a documentada invasão se revela ainda mais grave, 

conforme já mencionado, na medida em que “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”. É o preconizado pelo art. 225 da Carta Maior. Seja 

pelas matrículas dos imóveis, duas já em nome da parte autora, seja pelas 

evidências cabais da existência do empreendimento já bastante adiantado 

em sua consecução, inclusive demarcações estruturadas do loteamento, 

com aprovação do Poder Público Municipal, não há dúvidas de que ela 

exerce há considerável tempo a posse aparentemente tranquila, regular e 

duradoura sobre a área, com delimitação nítida da reserva verde que foi 

ocupada pelos demandados e outros. Apesar da unilateralidade, o boletim 

de ocorrência registrado na Polícia Civil não deixa de apontar o evento da 

invasão, de menos de ano e dia, na verdade de poucos dias, posto que 

teria ocorrido em 23/03/2018, noticiado o fato 03 dias depois à autoridade 

policial (26/03/2018). É o que está explicitado no documento. Via dos 

boletins de vistoria realizados pelo Município de Sinop-MT, pela Secretaria 

Municipal responsável, segundo noticiado pela parte autora na emenda da 

exordial, provavelmente a invasão não está restrita à área daquela, mas 

teria se alastrado por outras confinantes e nas mediações, possivelmente 

agravando o quadro. Nuança que não desprestigia a força probante da 

diligência promovida pela municipalidade, certamente em atendimento a 

reclamação ou solicitação da parte autora, ao vistoriar o local e autuar no 

mínimo 79 pessoas tidas como invasoras, a notificar, a maioria dos 

boletins, irregularidades no “início de obras” e “construção sem projeto 

aprovado pela Prefeitura”. Autuações estas também todas recentes, com 

datas a partir da noticiada invasão, reforçando se tratar de ação de força 

nova, com a prova consistente da presença das referidas pessoas sobre 

a área, na edificação de casas e barracos que afetam, em premissa, o 

meio ambiente, e obviamente agride de maneira grave a dita boa posse da 

parte autora, consoante já explanado. Tais boletins de vistoria trazem 

ínsita a ideia da existência dos fatos articulados, com atos efetivos nesse 

condão, tipo levantamento de vários e variados alicerces e estruturas de 

edificações ou barracos, em perfeita sintonia com as fotografias juntadas, 

que espelham a mesma conjuntura, de algo novo em termos de ocupação 

e construção. O que é característico da espécie possessória em pauta, a 

informar indubitavelmente a invasão e seu consequente esbulho da autora 

de sua posse, a priori, mansa e pacífica até então, perpetrado por aqueles 

que estão ocupando a área, quer os identificados pela municipalidade, 

quer outros possivelmente ainda não identificados ou mesmo novos que 

se juntaram a posteriori na vã esperança de angariar um terreno ou tirar 

alguma vantagem de tudo isso. Destarte, esbulho comprovado, nitidamente 

de menos de ano e dia, sendo sua recente data satisfatoriamente 

comprovada: 23/03/2018. Não custa frisar que em situações como a 

vertida nos autos há uma tendência, pelo sucesso inicial decorrente da 

surpresa e pela cupidez do ser humano, de insuflar e incitar outros a 

também adentrarem a área, potencializando o aumento do conflito social 

na disputa por espaço e posse da terra não amparados pelo direito, no 

caso dos apontados invasores, posto que já em posse exercitada de 

maneira legítima por outrem, in casu, a parte autora. Por isso o caso urge e 

providências emergem em respeito aos direitos em jogo, cujos atos 

esbulhatórios, não custa repisar, estão comprovados e praticados mui 

recente, há menos de ano e dia, sobre posse regular da parte autora. 

Nestas circunstâncias, indubitável a perda da posse pela parte autora da 

área identificada como lote n.º 40, destinada a reserva ambiental, área 

verde e de preservação do empreendimento denominado loteamento 

Residencial Carandá Bosque, situado na zona urbana desta cidade e 

comarca de Sinop-MT, em virtude da recente e evidenciada invasão que 

tem como artífices os requeridos e possivelmente outros ainda não 

identificados. Logo, atendidos os requisitos dos incisos I a IV do art. 561 

do CPC, fazendo a parte autora por merecer a tutela liminar, um direito que 

lhe assiste, a teor ainda do art. 1.210 do Código Civil. Essa liminar, à 

evidência, tem caráter de adiantamento do resultado do pedido de 

proteção possessória, antecipando provisoriamente o bem da vida 

almejado, até que venha a necessária instrução processual, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos disponíveis, para 

encorpar ou não os pressupostos, se for o caso, a perenizar a liminar ou 

desvanecê-los a ponto de infirmá-la, a fenecer, neste caso, não só esta, 

mas a pretensão em si, como um todo, conforme o norte orientado pelas 

provas outras que oportunamente advirem. Não custa anotar que nesta 

fase de cognitio non plena não é exigida prova cabal e irreprochável do 

direito articulado. Basta que dos elementos coligidos na inicial, como neste 

caso, ou na justificação prévia, quando conveniente, deflua razoável 

convencimento quanto à necessidade da concessão da medida 

antecipatória, postulada in limine e initio litis. É o que restou confirmado. A 

propósito, acerca da proteção possessória, providencial a lição do emérito 

Adroaldo Furtado Fabrício, comentando o revogado art. 927 do Código de 

Processo Civil de 1973, que se aplica sem divergência alguma ao atual 

regramento do tema, previsto no art. 561 do CPC em vigor: "Não é de 

exigir-se prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no 

artigo. Trata-se - não é demasia repetir - de cognição incompleta, 

destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de 

caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir, para uma 

provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o 

mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo do 

mérito" (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOL. VIII. T. III, 

item 369). Do mesmo modo, ao discorrer sobre a reintegração de posse e 

explicitar seus requisitos, o escólio de Arnaldo Rizzardo, com o apoio de 

renomados juristas (“Direito das Coisas”, Ed. Forense, primeira edição, 

terceira tiragem, Rio de Janeiro, 2004, pág. 105): “Reintegrar equivale a 

integrar novamente, o que envolve um restabelecimento de alguém na 

posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado. Diz Guerra 

da Mota, civilista português: “Nas ações de reintegração, também 

conhecidas por ações de esbulho, o possuidor perde o contato com a 

coisa possuída”. Bem claro é Pontes: “Quem esbulha desintegra um 

patrimônio e tem de ser réu na ação possessória de reintegração, porque 

o direito processual civil apenas estatui sobre o procedimento”. Três 

pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido 

uma posse anterior; b) a ocorrência do esbulho da posse que alguém 

provoca; c) a perda da posse em razão do esbulho. Pratica esbulho quem 

priva outrem da posse, de modo violento ou clandestino, ou com abuso de 

confiança”. Como visto, presentes os requisitos legais. Demais disso, 

claramente estão configurados que os atos apontados como praticados 

pelos requeridos, acaso não derruídos ao final, se deram de forma 

clandestina, ao se aproveitarem do longo feriado, sobretudo forense, da 

semana santa para as noticiadas invasões que se configuraram em 

esbulho. Noutra vertente, observado que no polo passivo da lide, neste 

caso, encontra-se número impreciso e não identificado de pessoas 

envolvidas nos atos considerados como de esbulho da posse da parte 

autora. Tanto que inicialmente nenhuma pessoa foi indicada. Instada a 

respeito, a parte autora, enfim, abandonando a desidiosa letargia 

inaugural, arrolou os que foram possíveis de identificar, sem descartar a 

presença de outros, certamente existentes, além da própria ebulição de 

gente imiscuída nesse tipo de evento que se movimenta em idas e vindas, 

a flutuar constantemente, em regra, alterando o estrato social envolvido a 

cada momento. Como insta, envolvida regra de legitimidade excepcional, 

que afasta da ordinariedade habitual na fixação e estabilização subjetiva 

da lide, pela flagrante dificuldade de identificar todos os cridos invasores. 

Exigir que isso seja feito previamente como regra rígida, nessa 

maleabilidade de gente e na inconsistência de identificação, seria impedir o 

acesso da parte lesada a uma ordem jurídica justa em tempo razoável, 

infringindo, assim, preceito constitucional insculpido no art. 5.º, incisos 

XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal e disposições do próprio CPC, a 

exemplo do contido em seus arts. 3.° e 4.º. Como visto, caso a envolver o 

chamado litisconsórcio multitudinário, pelo número indeterminado de 

pessoas, as quais ainda por cima não estão claramente, todas, 

qualificadas. São várias e imprecisas, além da clara perspectiva de que 

pode haver mutações ao longo dos dias, sobretudo por conta dessa 

morosidade provocada pela titubeante parte autora, com nítida dificuldade 

ou inaptidão para atender a contento os comandos judiciais. O que, de 

todo modo, também por isso, impossibilita a individualização de cada uma 

delas em tempo real e adequadamente. Entretanto essa inconsistência não 

impede o recebimento da inicial, tampouco a análise da liminar pretendida, 

conforme já realizada. Aplicáveis as regras do art. 554, §§ 1.º e 2.º, do 

CPC, sem descarte, se for necessário, de incidir também as disposições 
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do seu § 3.º, tendo em vista a orientação do art. 113 e seguintes do 

mesmo Estatuto Instrumental. Romeu Marques Ribeiro Filho, em sua obra 

“Das Invasões Coletivas”, Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 1998, p. 

56, quanto à impossibilidade de exata identificação dos sujeitos passivos 

em ações possessórias entende que: "...àquelas situações comuns, 

corriqueiramente encontradiças no cotidiano forense, onde as partes são 

perfeitamente identificáveis, com elementos qualificativos nos autos, o que 

termina por não oferecer maiores entraves à perfectibilização do ato 

citatório. Contudo, in casu se cuida de citação multitudinária. No caso das 

invasões coletivas, urbanas ou rurais, impossível se torna a exata 

identificação dos esbulhadores, quer pelo universo de pessoas 

envolvidas, quer pela natural transumância dos ocupantes do imóvel 

invadido. Essas peculiaridades, ordinariamente observadas em situações 

tais, prestam-se dificultar, quando não inviabilizar o integral cumprimento 

da ordem citatória. Em sendo assim, não se pode exigir, ou ainda 

pretender, que o esbulhado consiga identificar a totalidade dos réus na 

ação possessória”. Lição que bem se amolda ao caso em tela, a deparar 

com situação peculiar e excepcional, decorrente de uma alegada invasão 

urbana do loteamento por universo indeterminado de pessoas não 

identificadas (nem todas), com viés de sintomática transumância de 

esbulhadores. O que autoriza a incidência das normas referidas, sob pena 

de transferir ao esbulhado toda a morosa e praticamente impossível carga 

da formalidade processual comum e ordinária, de identificação e 

qualificação de todos os ocupantes ou invasores, por conta da anomalia 

provocada pela própria esquiva da parte requerida, que terminaria 

conseguindo, às esgueiras, se proteger nas brechas procedimentais, a 

solidificar seu intento, aproveitando-se da rigidez normativa regular, em 

detrimento da economia e da celeridade processual e também em prejuízo 

da razoável duração do processo, a afetar, em última análise, o direito que 

a vocação legal tende a proteger. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade (in “Comentários ao Código de Processo Civil”. Novo CPC – Lei 

13.105/2015, Ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., ano 2015, p. 512), sobre o 

chamado litisconsórcio multitudinário, lecionam o seguinte: “Caracteriza-se 

quando houver um número muito grande de litisconsortes facultativos no 

processo. Pode inviabilizar o exercício da jurisdição, conspirando contra o 

princípio da economia processual, que fundamenta a existência do 

litisconsórcio. Ao despachar a petição inicial, deve o juiz verificar se há 

litisconsórcio multitudinário, avaliando se é o caso de propor 

desdobramento das ações. Cabe ao réu na contestação, sob pena de 

preclusão (CPC 278), impugnar fundamentalmente a formação do 

litisconsórcio multitudinário, demonstrando a existência de prejuízo para o 

exercício de seu direito constitucional de ampla defesa. V. Dinamarco. 

Litisconsórcio, n. 73, p. 344 ss; CPC 113 § 1.º”. A propósito, vide o 

entendimento pretoriano por arestos ora compilados, com destaques: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO 

DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO 

ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS 

INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO. 1. É firme 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do 

ministério público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do 

julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. 2. 

Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de 

invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus 

incertos. 3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal 

realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse 

tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação 

jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que 

o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4. O novo 

regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas 

indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos 

invasores (os demandados devem ser determináveis e não 

obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da 

ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles 

que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem 

citados presumidamente (citação por edital). 5. Na hipótese, deve ser 

reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta 

de citação por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso Especial 

provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.314.615; Proc. 

2012/0055332-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 

12/06/2017); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO. CONFLITO AGRÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FLUTUANTE. 

DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS QUE VIOLAM A 

POSSE. NULIDADE DA DECISÃO POR DESCUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO 

Nº 438/2004 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

DIRETRIZ DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Tratando-se de invasão coletiva, o polo passivo da demanda 

possessória se revela multitudinário flutuante, não se exigindo, pois, a 

identificação de cada ocupante do movimento social que fez parte da ação 

clandestina, sob pena de obstar ao possuidor o acesso à justiça, ante 

indubitável impossibilidade de identificar cada um dos que molestavam sua 

posse diante de verdadeira multidão violadora do bem. Eventual opção do 

Magistrado, em não comparecer previamente ao local de conflito, bem 

como em dispensar a oitiva Ministério Público, antes da concessão da 

medida liminar possessória que envolva conflito agrário, conforme faculta 

a Resolução nº 438/2004 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é 

capaz de ensejar a nulidade do comando decisório, pois a aludida diretriz 

carece de caráter vinculante”. (TJ-MG; AI 1.0024.13.406282-7/001; Rel. 

Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/07/2017; DJEMG 08/08/2017); “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - MOVIMENTOS SOCIAIS QUE SE 

SUCEDERAM COMO POSSUIDORES DA ÁREA ALEGADAMENTE 

ESBULHADA - SENTENÇA TERMINATIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

DIFICULDADE NA IDENTIFICAÇÃO DO OFENSOR DA POSSE, DADAS AS 

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E O LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO - 

SENTENÇA CASSADA. Segundo LIEBMAN, a legitimação para agir é a 

titularidade (ativa ou passiva da ação). O problema da legitimação consiste 

em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a 

ação) e a pessoa com referência à qual ele existe; em outras palavras, é 

um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do 

interesse de agir e a sua pertinência subjetiva; A citação do réu, legitimado 

passivo, deve se dar ordinariamente de forma pessoal. Nada obstante, 

excepcionalmente admite-se desde logo a citação por edital quando se 

tratar de litisconsórcio multitudinário, pois as normas processuais não 

podem ser interpretadas no sentido de impossibilitar o andamento da 

causa. Consoante precedentes do C. STJ, decisão de reintegração de 

posse envolvendo litisconsórcio multitudinário vale em relação a todos os 

outros invasores, dada a dificuldade de nomear-se, uma a uma, as 

pessoas que cometeram ou cometerão esbulho na área invadida. (TJ-MG - 

AC: 10702120419586001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de 

Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/01/2014). Isto Posto, com alicerce na prova documental 

produzida e atendidos os requisitos do arts. 561 e 562 do Código de 

Processo Civil, conforme suso consignado, DEFIRO o pedido liminar de 

reintegração de posse, de maneira a determinar a retirada imediata de 

todos os requeridos da área verde esbulhada, de proteção ambiental, 

descrita com exatidão na inicial, como parte integrante do empreendimento 

imobiliário chamado loteamento Residencial Carandá Bosque. No entanto, 

ad cautelam determino sejam os requeridos, todos os que forem 

encontrados no local, como ocupantes ou qualquer outro título relacionado 

com a noticiada invasão, intimados a desocupar a área esbulhada, 

voluntariamente, no prazo de 24:00 horas, cientes de que será feita de 

modo forçado ao final do prazo; quando já deverão, todos, ser citados da 

ação. Nesse passo, caso não haja a desocupação voluntária no prazo 

referido, devem os senhores oficiais de justiça, pelo menos dois, 

promover a reintegração de posse, ficando autorizada a requisição de 

reforço policial, se necessário, competindo à parte autora disponibilizar os 

meios necessários de logística, como transporte e apoio operacional, para 

a efetiva desocupação. Expeça-se mandado, para, numa primeira 

diligência, proceder a intimação para a desocupação voluntária em 24:00 

horas e a citação de todos; depois, numa segunda diligência, escoado o 

prazo, proceder a reintegração de posse da parte autora sobre os 

invasores que remanescerem, a completar também a citação, se 

necessário, promovendo-se a desocupação forçada, se for o caso. Numa 

hipótese ou noutra, devem os atos de desintrusão ser executados 

incontinenti pelos senhores oficiais de justiça e, sendo possível, com a 

presença de duas testemunhas durante todo o desenvolver dos trabalhos; 

e, se necessário, com o concurso da força pública, identificada na Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, a ser requisitada. Recomendo que 

estejam todos alertas e atentos à integridade física das pessoas e zelosos 

com os bens materiais de ambas as partes litigantes. Ajam com o cuidado 

e a cautela devidos para não causar, e mais, para evitar incidentes 

inconvenientes e desnecessários, empregando o mínimo de atuação ou de 
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força para o eficaz desempenho dos trabalhos, a fim de que a 

reintegração de posse se proceda da forma mais harmoniosa e tranquila 

possível, em proveito de todos. Ademais, cumprido o mandado, citem-se 

de imediato, conforme retro orientado, ou nos cinco dias subsequentes, no 

máximo, a parte requerida, nos termos já assinalados, para contestar a 

ação, no prazo de quinze dias, com as cautelas e advertências de estilo, 

na forma do art. 564 do Código de Processo Civil. Nessa integração da 

lide, citem-se também por edital, com prazo de 20 dias, os demais 

ocupantes porventura não encontrados no local ou onde tiver domicílio. 

Demais disso, determino seja dada ampla publicidade da existência desta 

ação nos meios de comunicação local ou regional, devendo a parte autora, 

resumindo-a de maneira inteligível, publicá-la em jornal local por 03 vezes 

consecutivas, mas em dias alternados. E ainda divulgá-la em rádio de boa 

amplitude na região e pelo menos em um canal televisivo, ambas também 

por 03 vezes consecutivos, mas em dias alternados, com 05 inserções 

diárias. Determino a intimação do Ministério Público para, se lhe aprouver, 

atuar no feito, requerendo o que entender de direito. Por fim, determino o 

conserto do polo passivo da lide, acrescendo todas as pessoas 

identificadas na petição de id. 12497655, adicionando ainda o termo “e 

outros”. Cabe ao Cartório Distribuidor assim proceder. Mesmo que 

infelizmente não tenha havido requerimento expresso da parte autora a fim 

de consertar o valor atribuído à causa, tendo em vista o seu preparo com 

base no quantum fixado pelo juízo, admitido o indicado pela parte autora, 

estabelecido em R$ 419.773,31, altere-o para este patamar sem mais 

delongas. Requisite-se a força policial militar, se necessário, na pessoa de 

seu Comandante em Sinop, conforme ficar evidenciado pelos senhores 

meirinhos, sob crivo prévio deste juízo, a ser submetida, que deverão 

certificar a respeito dessa necessidade circunstanciadamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Sinop – MT, 10 de abril de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: AUTOR: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME 

Parte Ré: RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Em audiência, 

solicitado pela parte requerente o levantamento dos valores bloqueados e 

vinculados a este feito (R$ 87.122,00), mediante oferta de caução real, 

consistente numa camioneta Toyota Hilux 2015/2015, melhor descrita na 

ata da solenidade de id. 11871783. Determinada a intimação da parte 

requerida para se manifestar a respeito, esta discordou. Sustentou que a 

liberação de qualquer valor demanda análise do mérito. Demais, o valor 

bloqueado sofrerá constante correção monetária enquanto o bem indicado 

como caução sofrerá desvalorização de mercado, o que poderá 

prejudicá-la, caso improcedente a ação. Na oportunidade requereu a 

produção de prova oral, consistente na oitiva dos informantes Roberto 

Cristiano Siqueira e Fabricio Rodrigues Siqueira, bem como o depoimento 

pessoal do representante legal da parte requerente, Hidelbrando José Pais 

dos Santos. Por fim, pugnou seja oficiada à Concessionária Rota do 

Oeste, para trazer aos autos cópia do relatório de atendimento prestado à 

Fabricio Rodrigues Siqueira, no dia 26/10/2017, na BR 364, Km 578, 

Nobres-MT. Réplica no id. Em seguida, a parte requerente protestou pela 

produção de prova oral, sobretudo o depoimento pessoal do 

representante legal da parte requerida e a oitiva de testemunhas que 

serão arroladas oportunamente. A parte requerente insistiu no 

levantamento dos valores bloqueados, mediante caução. É o que merece 

relato. Decido. De proêmio calha frisar que o pedido liminar, originariamente 

deferido pela r. decisão de id.11310789, foi apenas para determinar o 

bloqueio do valor, não autorizando o seu levantamento, haja vista que a 

medida foi deferida parcialmente. Tem como fito a garantia do juízo, a 

resguardar eventual procedência da demanda, cujo acerto ainda está por 

vir, soando a temeridade, na conjuntura delineada, sobretudo depois da 

contestação, a diluir o convencimento inicial que recomenda a segurança 

e não a precipitação. Assim, por não haver fatos novos, tendo em voga o 

acirramento da disputa, não é recomendável por enquanto o levantamento 

pretendido. Demais, calha anotar, a parte autora não apresentou qualquer 

prova da existência, estado e avaliação do bem ofertado em garantia. 

Dando seguimento ao feito, não há preliminares ou outras questões 

pendente, que exija saneamento. Como pontos controvertidos fixo: a 

existência de nexo causal entre o acidente relatado e os danos 

experimentados; a dinâmica do acidente e a condição do condutor do 

veículo sinistrado etc. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, 

cabível a instrução processual, a teor do que autorizam as normas do art. 

357, inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do processo, na 

forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, de 

acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado Digesto 

Adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por certo será 

intentada no início da audiência de instrução e julgamento. A diligência 

reclamada pela requerida pode se revelar pertinente, com relevância para 

o deslinde da causa, não havendo razão para negá-la, mormente porque, 

aparentemente sendo documento que deveria instruir a inicial, além de não 

ter sido, segundo a requerida, a parte requerente teria se negado a 

fornecê-lo, não convindo a este juízo imiscuir-se nessa celeuma, tendo a 

possibilidade de obtê-lo diretamente na fonte, sem prova segura de que a 

parte autora detenha o documento pretendido. Isto posto, hei por bem 

adotar as seguintes providências: 1- indeferir o pedido de levantamento 

dos valores vinculados neste feito, mantendo-os depositados judicialmente 

até ulterior decisão; 2- declarar o feito saneado, de modo a encaminhar a 

instrução processual, cuja solenidade designo para o dia 05 de junho, às 

13:30 horas; 3- deferir o depoimento pessoal dos representantes legais 

das partes (requeridas nos ids. 12002380 e 12235596) e testemunhal, 

cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da intimação, nos 

termos do art. 357, § 4.°, do CPC; 4- calha frisar que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo 

menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta intimação, 

facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus da preclusão por seu não comparecimento. Mas deve apresentar o 

rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De 

ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. 5- requisitar da 

concessionária Rota do Oeste, que opera seus serviços nas BR’s 163 e 

364, em seu escritório local em Sinop-MT, cópia do relatório de 

atendimento prestado a Fabricio Rodrigues Siqueira, em decorrência do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 26/10/2017, por volta das 10:45 horas, 

na BR 364, Km 578, Nobres-MT, conforme boletim de acidente de trânsito 

sob protocolo n.º 17082764B01, a ser encaminhada cópia no mesmo ofício 

requisitório, a ser por ela juntada nos autos em 10 dias. Juntado o 

documento, facultado as partes manifesta-se em 05 dias, 

sucessivamente, a começar pela parte autora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 10 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002213-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR DOMINGOS LONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: ITACIR DOMINGOS LONGO 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Diante da certidão de id. 12584731, INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente, para em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo a determinação de id. 4474938, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do 
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CPC. Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 09 de abril de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010933-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAMPAGNOLO (AUTOR)

ALBERI CAMPAGNOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (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)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN HERNANDES BARBIERI OAB - SP149584 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1010933-94.2017.8.11.0015. Autores: Alberi Campagnolo e 

Rogério Campagnolo. Ré: Casa de Saúde Santa Marcelina. Considerando 

que ambas as partes (Docs. Id. 12368428 e 12547485) manifestaram 

desinteresse na realização do ato processual, determino a suspensão da 

audiência de tentativa de conciliação designada para 10.4.2018 

(terça-feira), às 16h00min (Doc. Id. 11092763) e, em prosseguimento, à 

luz do disposto no artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito. Sem embargo disso, defiro o pedido 

formulado pelos autores em 09.4.2018 (Doc. Id. 12613064) e autorizo a 

restituição do valor depositado a título de honorários do conciliador judicial, 

mediante transferência bancária para a conta corrente ali indicada por 

eles. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 09 de abril de 2018. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008160-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FIGUEIRO RODRIGUES (AUTOR)

MARLON SILVA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BEZERRA DE SOUSA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO)

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que redesigno a audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 10 de julho de 2018, às 17h e impulsiono os autos à expedição 

para citação e/ou intimação das partes da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000654-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATATAU AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA NUNES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000654-15.2018.8.11.0015. Autora: Catatau Automóveis 

Ltda. Ré: Andreia Cristina de Oliveira Nunes. Trata-se de “Adjudicação 

Compulsória – Emissão de Declaração de Vontade” [sic, Doc. Id. 

11571849] ajuizada em 31.01.2018 através do sistema informatizado 

“PJe”, por Catatau Automóveis Ltda em face de Andreia Cristina de 

Oliveira Nunes, na qual a autora aduz, em síntese, que: “No dia 18 de maio 

de 2016, a Requerida compareceu na empresa Requerente a fim de 

realizar negociação de um veículo. Na ocasião, visando se desonerar de 

um financiamento realizou a venda de um veículo Polo, 2010/2011 e 

adquiriu um Fiat Uno AR 2013/2013. O veículo adquirido foi transferido em 

favor de DAVID DE OLIVEIRA NUNES (CPF 055.363.191-17), filho da 

Requerida. Contudo, a Requerida, por um lapso do vendedor da empresa, 

não promoveu a assinatura para a transferência do veículo Polo 

2010/2011 em favor da Requerente. Foram realizadas diversas buscas 

com o fim de localizar a Requerida (Andréia Cristina de Oliveira), assim 

como seu filho, todavia, não obtivemos êxito. Hoje a Requerente detém um 

veículo adquirido, porém, não conseguiu regularizá-lo em seu nome, 

impedindo sua comercialização (atividade da Requerente). Assim, diante 

da impossibilidade de regularizar a situação, não há outra alternativa 

senão a provocação do Poder Judiciário” [sic, Doc. Id. 11571849]. Ao final 

da petição inicial, a autora manifestou-se pela “a procedência da presente 

ação com a consequente determinação ao DETRAN-MT., a fim de que 

promova a transferência do veículo – ‘VW POLO, 2010/2011, prata, flex, 

placa AVX 6006 – chassi n. 9BD15802AD6871676’ – para o nome da 

Requerente. Requer a concessão da liminar” [sic, Doc. Id. 11571849]. Pois 

bem. Compulsando os autos, dessume-se que o contrato anexo à petição 

inicial (Doc. Id. 11571875) foi celebrado em 18.5.2016 entre o empresário 

individual David de Oliveira Nunes (CPF nº 055.363.191-17, representado 

pela ré Andréia Cristina de Oliveira Nunes – sua genitora), entretanto, a 

ação foi ajuizada somente em face de Andréia Cristina de Oliveira Nunes, 

que não foi qualificada como representante do comprador ou sequer 

mencionada no referido contrato. Outrossim, embora a autora tenha 

ajuizado a ação em face de Andréia Cristina de Oliveira Nunes, limitou-se a 

requerer “a procedência da presente ação com a consequente 

determinação ào DETRAN-MT., a fim de que promova a transferência do 

veículo – ‘VW POLO, 2010/2011, prata, flex, placa AVX 6006 – chassi n. 

9BD15802AD6871676’ – para o nome da Requerente. Requer a 

concessão da liminar” [sic, Doc. Id. 11571849], não havendo pedidos com 

relação à pessoa indicada no polo passivo da demanda. Ainda, infere-se 

que a presente ação tem por escopo a constituição/reconhecimento do 

alegado direito de propriedade do automóvel Volkswagen/Polo 1.6, 

ano/modelo 2010/2011, de cor prata, placa AVX6006, todavia, a autora 

não especificou qual a vindicada “concessão da liminar” [sic, Doc. Id. 

11571849], tampouco se o ônus dela decorrente recairá sobre a ré 

Andréia Cristina de Oliveira Nunes, David de Oliveira Nunes – parte 

(“comprador”) do negócio jurídico noticiado na inicial – ou Detran/MT. Com 

efeito, em consulta ao sistema informatizado “Renajud” (extratos anexos), 

constata-se que o automóvel Volkswagen/Polo 1.6, ano/modelo 

2010/2011, de cor prata, placa AVX6006, está registrado em nome da ré 

Andréia Cristina de O. Nunes, porém, o automóvel “Fiat/Uno 2p AR”, 

ano/modelo 2013/2013, de cor branca, placa NPC8195, está registrado em 

nome de Erika Cristina de Oliveira, terceira totalmente estranha ao 

processo. Conforme disposto no art. 476 do Código Civil, “nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro” [sic]. Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 321, “caput”, do CPC, faculto à autora, em 15 (quinze) 

dias, complementar a petição inicial e comprovar o adimplemento das suas 

obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de veículo 

automotor que instrui a exordial (Doc. Id. 11571875), bem como especificar 

qual é a medida liminar pretendida e em face de quem ela produzirá 

efeitos, retificando, caso necessário, o polo passivo da demanda e os 

fundamentos jurídicos do seu pedido. Intimem-se. Sinop/MT, 02 de abril de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008041-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Certifico que, decorrido o prazo solicitado pelo autor na petição juntada 

aos autos no Id, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o advogado do autor para, no prazo de 5 dias, 
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manifestar e requerer o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008185-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANTONIO FAVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (REQUERIDO)

 

Processo nº 1008185-89.2017.8.11.0015 Autor: Valdecir Antonio Favero. 

Ré: Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso 

(COOPAF). Reporto-me à decisão proferida em 15.01.2018 (Doc. Id. 

11330299), que indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita 

formulado pela autora na inicial, determinando-lhe efetuar o recolhimento 

das custas e taxas processuais, o que foi cumprido em 12.02.2018 (Docs. 

Id. 11735678/11735721). Nessa situação, preenchendo a inicial os 

requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido, em prosseguimento, à luz do disposto no art. 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para 10.7.2018 (terça-feira), às 16h00min, 

devendo a ré ser citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Em 

observância aos artigos 168, caput, §§ 1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. 

art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do Provimento nº 09/2016-CM, bem 

como à decisão proferida em 20.9.2017 pela Desembargadora Maria 

Aparecida Ribeiro, 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, 06 de abril de 

2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, ante a petição juntada no documento Id 12618225, reitero a 

intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 5 dias, 

manifestar acerca do conteúdo da certidão negativa do oficial de justiça 

(ID 12462084) e documentos juntados nos Ids 12462734 e 12462745.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012675-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

TEREZINHA DE MOURA TRZINSKI (EXECUTADO)

NATALINA SALVATO PERUZZI (EXECUTADO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento Id 

12580093, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) do conteúdo da 

certidão juntada pela Oficial de Justiça no documento Id 12390116, bem 

como para, no prazo de 5 dias, indicar o endereço atualizado de todos os 

executados para nova tentativa de citação, recolhendo, se for o caso, a 

diligência do Oficial de Justiça 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, nos termos do 

artigo 829 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013396-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

 

Processo nº 1013396-09.2017.8.11.0015. Autora: Douglas Wille & Cia 

Ltda. Ré: Fundação de Saúde Comunitária de Sinop. Preenchendo a inicial 

os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido, à luz do disposto no art. 701, “caput”, do CPC, expeça-se 

mandado de pagamento e cite-se a ré para os termos da ação. Cumpra-se 

e intime-se. Sinop/MT, 06 de abril de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 269226 Nr: 9294-92.2016.811.0015

 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: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA, JSC 

ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA EPP, VITÓRIA PERFILADOS DE AÇO 

LTDA EPP, NORTÃO COMERCIO DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 7.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – EM 

CONTINUIDADE A AGC ANTERIORMENTE CONVOCADA (instalada, porém 

suspensa por decisão dos credores que na ocasião representavam mais 

da metade do valor de todos os créditos presentes) expedido nos autos 

da Recuperação Judicial de Estruturas Metálicas Camianski Ltda. – EPP, 

Vitória Perfilados de Aço Ltda. – EPP, JSC Estruturas Metálicas Ltda. – EPP 

e Nortão Comércio de Perfilados de Aço Ltda. – EPP, todas em 

Recuperação Judicial, Processo nº 9294-92.2016.811.0015. O Dr. Mario 

Augusto Machado, Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 

do Fórum da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, 

FAZ SABER que pelo presente edital, ficam intimados os credores e 

interessados do “Grupo Camianski” (Em Recuperação Judicial) para 

comparecer e se reunir em Assembleia Geral de Credores, na Rua Silvio 

Barbieri, nº 81, LIC Norte, em Sinop, MT, CEP: 78.551-047 (Sede da 

empresa Estruturas Metálicas Camianski), no dia 09 (nove) de maio de 

2018, às 09:00 (nove) horas, iniciando-se o cadastramento dos credores 

às 08:00 (oito) horas, ocasião em que a assembleia será instalada com a 

presença de qualquer número de credores em virtude da mesma ser a 

continuação da assembleia geral instalada em 06 de junho de 2017 e 

suspensa por deliberação da maioria dos credores. As deliberações 

serão sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição ou 

modificação do Plano de Recuperação Judicial; e b) eleição dos membros 

do Comitê de Credores e de seus substitutos. Apenas os credores 

regularmente habilitados e que assinaram a lista de presença da AGC 

iniciada em 06 (seis) de junho de 2017 terão direito a voto. Outros 

credores interessados poderão obter cópia da minuta do Plano de 

Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da assembleia na 2ª 

Vara Cível do Fórum da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso ou 

diretamente com o Administrador Judicial (jorge@gonso.com.br). Os 
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credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por 

procurador deverão enviar para o e-mail jorge@gonso.com.br documento 

hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do 

processo em que se encontre o documento, aplicando- se, neste caso, o 

disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil e demais disposições 

legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia, 

conforme disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa 

jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que 

comprovem os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da 

procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de 

poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se 

encontre os mencionados documentos societários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202818 Nr: 5202-42.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, Leidiane de Barros Matias - OAB:OAB/MT:24315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT, FRANCINNY G. BARBIERI - OAB:OAB/PR 73.087, 

MARCELO BURATTO - OAB:OAB/PR 47.784, ROSANGELA 

HASSELSTROM - OAB:19.407/O

 CERTIFICO, autorizada pela legislação processual vigente, que INTIMO o 

(a) advogado (a) Leidiane de Barros Matias a DEVOLVER os autos em 

Cartório no prazo de 03 (três) dias, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 301313 Nr: 9209-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS DOS ANJOS ONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas razões, indefiro o pedido liminar e, em observância ao disposto 

679 do CPC, delibero ouvir a embargada, em 15 (quinze) dias.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos do cumprimento de sentença Cód. 

70324, em apenso.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 09 de abril de 

2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 193861 Nr: 15639-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD MARTINS DE ARAUJO 

TRANSPORTES ME, EDGARD MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 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 (andamento processual), 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.: 320662 Nr: 3512-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos do art. 268 do CPC.

Observe-se e cumpram-se os arts. 393 e 1.210 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.

Promova-se a anotação dos advogados do réu, para futuras intimações.

Após, cumprido o objeto da precatória determino a devolução da presente 

ao juízo de origem.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 1133-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENIA AGRO CIÊNCIAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, Maria Eugênia Canesin Araujo - OAB:54.266-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de carta precatória oriunda da comarca de Londrina/PR, com a 

finalidade de avaliação e praceamento do bem imóvel descrito na matrícula 

nº 13.259 do CRI local (fls.106/108).

Não obstante, a singela avaliação realizada pela oficial de justiça (fls. 

94/96), não se fez acompanhar de laudo com a especificação do bem, 

suas características e o estado em que se encontra, tampouco foi 

mencionado se o imóvel é suscetível de cômoda divisão, sobretudo 

considerando a última atualização dos cálculos da dívida (R$ 434.733,41) 

e a avaliação realizada pela oficial de justiça (R$ 2.813.250,00), cabendo 

observar, no caso, o disposto no artigo 872, § 1º, do CPC.

Resta nítida, portanto, a necessidade de conhecimentos especializados 

para realização da avaliação, nos termos da Lei, razão pela qual, com 

fundamento nos artigos 870, parágrafo único, 872 e 873, III, todos do CPC, 

determino a reavaliação dos imóveis penhorados e, para o mister, nomeio 

como perito/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 apresentar proposta de honorários, em 10 (dez) 

dias, a serem suportados pela exequente (CPC, art. 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 10 (dez) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Na hipótese, considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, determino sua intimação por edital.

Ratifico a decisão proferida em 29.8.2017 (f. 109), para nomear leiloeiro 

Joabe Balbino da Silva.

Determino à autora, em 05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada dos 

cálculos da dívida, bem como comprovar a averbação da penhora, nos 

termos do artigo 844 do CPC.

Com a apresentação do laudo de avaliação, delibero ouvir as partes, em 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310284 Nr: 14789-83.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOJA TRANSPORTES LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas razões, em observância aos artigos 292, II, IV, V e VI c.c. 321, 

parágrafo único, do CPC, faculto ao autor, em 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, retificando o valor da causa, de acordo com a pretensão 

econômica, no caso, o valor de mercado da área disputada, somado, 

ainda, aos valores pretendidos a título de indenização por danos morais e 

materiais, recolhendo as custas processuais complementares.Traslade-se 

cópia desta decisão para os autos do cumprimento de sentença Cód. 
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70324, em apenso.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 09 de abril de 

2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 95629 Nr: 2637-18.2008.811.0015

 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: NATACHA KATIUSKA LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLÁVEL SINOP LTDA., SUL AMÉRICA CIA. 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO as partes para MANIFESTAREM-SE ACERCA 

do laudo pericial juntado às fls. 467/471, no prazo COMUM de 15 dias, nos 

termos do artigo 477, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 261223 Nr: 4425-86.2016.811.0015

 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: CLARICE BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO DA SILVA, LAULITA ALVES DA 

SILVA, ODIN ROGÉRIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 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 15 dias, 

APRESENTAR, querendo, impugnação à Contestação juntada às fls. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 234488 Nr: 8397-98.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 (andamento processual), 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.: 109940 Nr: 2307-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ARABE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:OAB/MT 16.940-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a Exequente/parte autora para, no prazo de 

05 dias, a cumprir integralmente a decisão de f. 282, ou se for o caso, 

indicar o prazo em que será cumprido, considerando que os estão em 

fase de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 65680 Nr: 5336-84.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA SILVA LEITE, LUCAS DA SILVA BARBOSA, 

CRISTIANE DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES VIGANÓ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159/PR

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, em atenção à petição do Executado juntada nas fls. 

1.143/1.146, INTIMO o Exequente para, em 05 dias, querendo 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 117321 Nr: 9648-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:MT/6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Certifico, autorizada pela legislação vigente, que em 01/12/2017 o 

Executado foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito 

(f. 128/128v) e, na mesma data, seu advogado retirou estes autos em 

carga devolvendo-os em 12/3/2018, por força de intimação para 

devolução (f. 129/129v), sem nada manfestar. Em razão disso, INTIMO o 

Exequente para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 23751 Nr: 1485-42.2002.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTÔNIO TEDESCO, SIRLEI TERESINHA JUNG 

TEDESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Com fundamento no artigo 465 do CPC, acolho as razões e defiro os 

pedidos formulados pelo perito judicial em 12.3.2018 (fls. 883/883v) 

determinando o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários depositados pela executada em 05.02.2018 (f. 881), mediante 

transferência para a conta indicada pelo perito (f. 883v).

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 25.9.2014 (f. 

643).

Apresentado o laudo pericial contábil, delibero ouvir as partes, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 122381 Nr: 1542-79.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, DANIEL JOSÉ 

BROLESE, SÔNIA APARECIDA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:35.912/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, 

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que intimo o Exequente para, no prazo legal, querendo, 

manifestar-se acerca da petição/impugnação juntada nas fls. 201/218.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321331 Nr: 3956-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agricola Mista de Adamantina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELLO BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR RICARDO MARQUES 

CALDEIRA - OAB:189203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ, posteriormente juntando aos autos a 

guia e comprovante de pagamento, para cumprimento do ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 320662 Nr: 3512-36.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ, posteriormente juntando aos autos a 

guia e comprovante de pagamento, para cumprimento do ato deprecado 

(citação dos executados).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171646 Nr: 6932-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E SANTANA LTDA, ALACIDE 

MILHOMEM BORGES

 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: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) do(a) 

executado(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e 

requeira o que entender de direito acerca das penhoras de fls. 70/74, em 

conformidade com o artigo 841, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 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 (andamento processual), 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.: 111547 Nr: 3911-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO a Exequente para, em 05 dias, cumprir a 

decisão judicial, notadamente no que concerne à "apresentar cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis e, concomitantemente, indicar qual 

dos três imóveis pretende expropriar, ficando a avaliação condicionada ao 

imóvel indicado por ela."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224542 Nr: 2470-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI, IURI YLISIO 

CARDOSO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 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 (CP f. 64), 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.: 102217 Nr: 9247-02.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO QUÍMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA MARTINS DA SILVA 

ALVES - OAB:246308/SP

 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, 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.: 247215 Nr: 16652-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO EVERALDO FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 nos autos e requeira a 

citação do requerido por edital, enviando para este Juízo, por meio 
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eletrônico através do e-mail snp.2civel@tjmt.jus.br, o RESUMO da petição 

inicial, em arquivo WORD, após, comprovando o envio, junte o original nos 

autos, para posterior confecção e expedição do Edital de Citação, para 

cumprimento do despacho de fls. 51, conforme determinado no Provimento 

56/2007-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153288 Nr: 1324-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIBANO ASSIS, CARLOS 

ROBERTO HONORATO, HELIO AMARAL JUNIOR, ANDREA PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO OS REQUERIDOS/EXECUTADOS da 

sentença e, para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentarem 

contrarrazões ao recurso interposto pela Exequente às fls. 238/249.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 236075 Nr: 9485-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LIMA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 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, bem como DAR PROSSEGUIMENTO ao feito nos 

termos das decisões de f. 80 e 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162111 Nr: 9821-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG CONSÓRCIO SEGURANÇA S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SEEFELDT ZEELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44.056 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que efetue o depósito das 

diligências do oficial de justiça, sendo que a referida GUIA encontra-se 

disponível no site do TJ/MT, e após enviar comprovante para posterior 

expedição de mandado; e/ou efetuar o preparo da Carta Precatória 

conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 268131 Nr: 8474-73.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANCELMO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO JOSE DE OLIVEIRA, EXTINTORES 

SINOP COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, RENATO 

TENÓRIO ALVES - OAB:20017/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

AUTOR(A), para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente 

impugnação às contestações(fls. 120/187 e 188/211).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 12377-19.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE DOS REIS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Em que pesem as razões esposadas pela ré em 17.8.2017 (fls. 113/114), 

não há que falar em abandono da causa pela autora, cabendo observar, 

no caso, o disposto no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

Por ora, intime-se pessoalmente a autora para, em 05 (cinco) dias, 

promover os atos e diligências que lhe incumbem, contactando diretamente 

o perito para agendamento de nova data para realização da perícia, 

comunicando o juízo e a parte contrária a respeito, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias, mercê do artigo 466, § 2º, do CPC.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 31.8.2016 (f. 

34).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 153288 Nr: 1324-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LIBANO ASSIS, CARLOS 

ROBERTO HONORATO, HELIO AMARAL JUNIOR, ANDREA PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)
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NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CANDIDO DA SILVA (RÉU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013491-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO MANENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO)

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013491-39.2017.8.11.0015 AUTOR: ANILTO 

MANENTE RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... Defiro ao autor 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

06/06/2018, às 17:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Intimar a advogada do credor Drª NOELI IVANI ALIBERTI para que no prazo 

de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a 

fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos bairros 

Residencial Mondrian, Jardim Maringá e Distrito Industrial Norte, devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia 

diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc... Trata-se 

de ação de 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001040-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE NOELI CORREA DORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001040-45.2018.8.11.0015 AUTOR: HENRIQUE NOELI 

CORREA DORTE RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc... Trata-se de ação revisional de contrato com 

pedido de tutela de urgência que Henrique Noeli Correa Dorte move contra 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em razão da 

suposta existência de irregularidades no contrato entabulado entre as 

partes, razão pela qual busca a tutela deste juízo no sentido de depositar 
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mensalmente o valor das parcelas que entende incontroverso. É o sucinto 

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”. Analisando o contrato nº 236514984, doc. ID 11759043, 

verifico que o requerente tomou emprestada a quantia de R$ 11.028,48, se 

comprometendo ao pagamento de 48 parcelas mensais no valor de R$ 

528,00, o que totaliza R$ 25.344,00, ou seja, a quantia original acrescida 

de 129,80 % de juros, o que resulta em um juro mensal de 2,70 %, 

portanto dentro da média de mercado, já que se trata de empréstimo 

pessoal sem qualquer garantia, e como as parcelas são fixas, não há que 

se falar em capitalização de juros. Pelo que se vislumbra dos autos, pelo 

menos no que se refere às taxas de juros e a forma como são aplicados, 

inexistem irregularidades no contrato a ensejar o deferimento do pedido de 

tutela antecipada. Ora, a ação é dirigida contra a BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento economicamente forte e estabilizada 

no mercado financeiro, portanto, em caso de procedência desta demanda, 

o banco requerido terá condições de devolver qualquer quantia paga a 

maior. Por fim, saliento que o banco/requerido não irá negativar o nome do 

autor caso ele continue pagando as parcelas em dia, e se o fizer, nada 

impede o autor de pleitear a indenização e a tutela de urgência em ação 

conexa. Pelo exposto, inexistindo elementos nos autos “que evidenciem a 

probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela antecipada pleiteado na exordial. Defiro ao autor os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2018, às 

13:00 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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001888-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (RÉU)

DALTON ROBERTO CAGNINI (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª RENATA GHEDINI RAMOS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros Distrito Industrial Norte e Jardim Maringá, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, 

bem como intimo-a da decisão abaixo transcrita. 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, 

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 - 
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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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009073-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMERICO ABEGG (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SARTORI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO (TESTEMUNHA)

EDSON HILARIS DAMACENO (TESTEMUNHA)

EURIPEDES DOMINGOS DAMACENO (TESTEMUNHA)

VIVIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do requerente Dr. JORGE BALBINO DA SILVA para 

que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito quanto a certidão do oficial de justiça de ID 12278301.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009073-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMERICO ABEGG (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SARTORI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO (TESTEMUNHA)

EDSON HILARIS DAMACENO (TESTEMUNHA)

EURIPEDES DOMINGOS DAMACENO (TESTEMUNHA)

VIVIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do requerido Dr. EDUARDO ANTUNES SEGATO para 

que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito quanto a certidão do oficial de justiça de ID 12278301.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013294-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL REZENDE NETO (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor Dr. RAFAEL BARION DE PAULA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, no 

bairro Residencial Buritis, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência– adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005296-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005296-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA, 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 12405312. Com a 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005296-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005296-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA, 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 12405312. Com a 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005296-65.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

VIRGILIO CESAR DE MELO OAB - PR0014114A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005296-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

RAJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS CLARA LTDA, 

BANCO BRADESCO SA Vistos, etc... Intime-se a Autora para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 12405312. Com a 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011283-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. PAULO MORELI para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Setor 

Comercial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargante Dr. EDUARDO MARQUES CHAGAS 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos quanto ao 

documento juntado no ID 12616104.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008462-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MASIERO POZZOBON (EMBARGANTE)

WILSON ROQUE POZZOBON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GIACOMELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDSON GUERRA DIAS (TESTEMUNHA)

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (TESTEMUNHA)

JOSE ANTONIO LOPES (TESTEMUNHA)

FERNANDA GASPARI (TESTEMUNHA)

SORAIDE CASTRO (TESTEMUNHA)

JOAO CLOVIS AIRES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO TACCI (TESTEMUNHA)

ANTONIO FISCHER (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargado Dr. LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR para 

que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos quanto ao documento 

juntado no ID 12616104.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000786-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000786-43.2016.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Intime-se a requerida, para que, 

no prazo de cinco dias, exiba em Juízo cópia dos extratos das contas que 

a autora possuía, relacionadas no doc. ID 3240822, sob pena de admitir-se 

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia 

provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 400 do C.P.C. Após, 

intime-se a autora para que se manifeste sobre os documentos supra, 

bem como apresente impugnação à contestação em 15 dias. Por fim, 

façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000786-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000786-43.2016.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACEMA VITORIA DA SILVA E SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, etc. Intime-se a requerida, para que, 

no prazo de cinco dias, exiba em Juízo cópia dos extratos das contas que 

a autora possuía, relacionadas no doc. ID 3240822, sob pena de admitir-se 

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte pretendia 

provar, salvo os casos previstos nos incisos do art. 400 do C.P.C. Após, 

intime-se a autora para que se manifeste sobre os documentos supra, 

bem como apresente impugnação à contestação em 15 dias. Por fim, 

façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELTON SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

ARIEL DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

DANIELE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

BRUNO SENA DOS SANTOS (AUTOR)

GREICIELE DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

LINDALVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001190-60.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

GREICIELE DA SILVA DOS SANTOS, ARIELTON SILVA DOS SANTOS, 

ARIEL DA SILVA DOS SANTOS, DANIELE SILVA DOS SANTOS, BRUNO 

SENA DOS SANTOS, LINDALVA DA SILVA Parte Ré: RÉU: ACE 

SEGURADORA S.A., METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA 

PRIVADA SA Vistos, etc... Não havendo necessidade de produção de 

outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que 

me façam os autos cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001236-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA KRAUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001236-15.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

CELIA KRAUSE Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de 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. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pela autora, defiro a ela 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. Retifique-se o polo passiva 

da ação, mantendo-se somente o Itaú Unibanco S.A. Considerando que a 

autor manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, bem como a seguradora não celebra composições 

amigáveis antes de ser realizada a perícia médica, determino a citação do 

réu para que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FISTAROL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001360-95.2018.8.11.001 Parte Autora: AUTOR: IVETE 

FISTAROL Parte Ré: RÉU: DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

VARIEDADES EIRELI - EPP Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a autora é 

proprietária de duas empresas ativas perante a Receita Federal: Licitar 

Representações e Prime Climatize. Além disso, conforme se depreende 

dos autos, ela também é sócia da empresa/requerida, a qual afirma 

possuir contratos de licitação com órgãos públicos que perfazem dois 

milhões de reais, o que evidencia que ela não é pobre na acepção da lei nº 

1.060/50 e do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a autora para que proceda ao 

pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002579-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002579-46.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS Parte Ré: REQUERIDO: MAGAZINE 

LUIZA S/A, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc... Compulsando 

os autos, verifico que o Autor pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC, deve o Autor comprovar que não possui condições de efetuar 

o pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se o Autor para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001071-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA ESFIHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA (EMBARGANTE)
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LUIZ EDUARDO DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001071-65.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

CASA DA ESFIHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUIZ EDUARDO 

DE SOUZA LIMA, GEIZA BATISTA LIMA DA SILVA SOUZA EMBARGADO: 

BANCO DA AMAZONIA SA VISTOS, ETC... Se tempestivos, recebo os 

presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do novo CPC, deixo de 

conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos principais, e 

prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o embargado, 

na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos ou autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento, art. 920 do novo CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001852-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANE NEVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001852-87.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

FLAVIA ROSANE NEVES SOUZA Parte Ré: RÉU: SISAN ENGENHARIA 

LTDA Vistos, etc. Cumpra a autora o que determina o art. 319, VII do CPC 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002754-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DUCLEY GETULIO CHAVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (RÉU)

MARI IVETE VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002754-74.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

DUCLEY GETULIO CHAVES DA SILVA Parte Ré: RÉU: MARI IVETE 

VARGAS, ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão ID 8221839. Caso o requerido Ervino não seja pessoalmente 

citado via postal, expeça-se a competente Carta Precatória com a 

finalidade de citá-lo nos termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000658-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ELICKER (RÉU)

L G MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

LAURI ANTONIO BALBINOT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000658-23.2016.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: L G MADEIRAS LTDA - EPP, LAURI 

ANTONIO BALBINOT, GIOVANI ELICKER Vistos, etc... Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes dos 

autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006730-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006730-89.2017.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

A. Z. FOMENTO MERCANTIL EIRELI - ME Parte Ré: EXECUTADO: CONTRA 

FOGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME Vistos, etc. Diante da 

certidão ID 8704976, do informado através da petição ID 8774079, e 

havendo indícios de sucessão empresarial, defiro o pedido da exequente 

e determino o cumprimento da decisão ID 8002675 no endereço constante 

na inicial, devendo ser citada a empresa Extintores Capital Ltda, até 

porque, em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, verifico que seu nome empresarial é Contra-Fogo Soluções 

EIRELI, CNPJ 01699422/0001-60, o que evidencia a sucessão empresarial. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – 

SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, 

ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA - 

RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO 

SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade 

especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados 

elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte 

Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa 

primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se 

que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo 

legitimidade para figurar no polo passivo da execução. A condenação por 

litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente 

demonstrado o dolo na atuação processual da parte. (AI 163438/2015, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016) 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002398-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMACON INSTALADORA DE REDES ELETRICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1002398-16.2016.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A Parte Ré: REQUERIDO: SEMACON 

INSTALADORA DE REDES ELETRICAS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Encaminhe-se ao juízo deprecante, via malote digital, cópia das certidões 

ID 4565046, e após, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003309-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003309-91.2017.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

CLODOALDO DA PAIXAO Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Não havendo 

necessidade de produção de outras provas além da perícia ID 10010726, 

com fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os 

autos cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000684-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE SOUZA (EXECUTADO)

PAULO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000684-21.2016.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: 

PAULO LIMA, ROSELAINE SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido de emenda 

à inicial ID 8696361. Retifique-se o necessário, observando os dados 

obtidos através do sistema INFOSEG. Considerando que os devedores 

são menores, a teor do disposto no art. 178, II do CPC, determino o envio 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste em 15 dias. Em 

consulta aos sistemas APOLO e PJE, verifico que não foi aberto inventário 

do de cujus, e em consulta ao site do DETRAN, verifico que foram 

cometidas inúmeras infrações de trânsito com o veículo financiado pela 

exequente. Assim, a fim de garantir a efetividade da prestação 

jurisdicional, determino o bloqueio de circulação do referido veículo 

através do sistema RENAJUD. Cumpra-se o despacho inicial, doc. ID 

4357677, nos endereços obtidos através do sistema INFOSEG, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça diligenciar, se necessário for, junto aos endereços, 

contatos e telefones constantes no documento ID 3209748 a fim de obter 

informações acerca da localização dos ora executados Joice Marques 

Lima e Paulo Vithor de Souza Lima, eis que eles são filhos do falecido 

Paulo Lima. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000348-17.2016.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DA SILVA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 

Quando as partes celebram acordo e nada dispõem acerca das custas 

processuais, estas são divididas pro rata, a teor do disposto no art. 90, § 

2º do CPC. Desta forma, considerando que as partes nada dispuseram 

acerca das custas processuais INICIAIS no acordo ID 4174613, deve a 

requerida proceder ao recolhimento da sua cota parte, eis que, como dito, 

não se tratam de custas remanescentes, mas sim de custas iniciais. 

Intime-se a requerida para que proceda ao recolhimento das custas e 

taxas conforme documento ID 9440014, no prazo de cinco dias, sob pena 

de protesto e anotação da pendência no cartório distribuidor. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003215-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARQUES RICARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003215-12.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: ANDREIA 

MARQUES RICARDO Vistos, etc... Tendo em vista que os presentes autos 

tem conexão com os autos código Apolo nº 210612, em trâmite neste 

Juízo, distribuídos fisicamente, bem como, considerando que o Processo 

Judicial Eletrônico-PJE não disponibiliza qualquer ferramenta a fim de 

apensar processo virtual ao processo físico, determino a Sra. Gestora 

que proceda à materialização do presente incidente, com o registro junto 

ao cartório distribuidor desta Comarca, para posterior apensamento aos 

autos Cód. 210612. Após, arquivem-se o processo eletrônico e 

retornem-me conclusos o físico. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE FISTAROL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO)

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001360-95.2018.8.11.001 Parte Autora: AUTOR: IVETE 

FISTAROL Parte Ré: RÉU: DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 

VARIEDADES EIRELI - EPP Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que a autora é 

proprietária de duas empresas ativas perante a Receita Federal: Licitar 

Representações e Prime Climatize. Além disso, conforme se depreende 

dos autos, ela também é sócia da empresa/requerida, a qual afirma 

possuir contratos de licitação com órgãos públicos que perfazem dois 

milhões de reais, o que evidencia que ela não é pobre na acepção da lei nº 

1.060/50 e do art. 98 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a autora para que proceda ao 

pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 295065 Nr: 5360-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS PEREIRA, NILVA AMARAL DA COSTA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO NORO - SUCESSÃO, EUGENIO NORO, 

OTILIA MAZZON NORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO POKULAT SAUER - 

OAB:58.152-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MAURICIO POKULAT SAUER para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito 

acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 25, que 

poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177304 Nr: 13093-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

-ME, ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA, LUIZ FERNANDO LEMES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 Intimar a advogada dos embargantes Dr.ª ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA DINIZ para que no prazo de cinco (5) dias informe nos autos se 

o seu constituinte Luiz Fernando Lemes Pereira comparecerá a audiência 

designada independentemente de intimação, em virtude de não ter sido 

localizado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127644 Nr: 6858-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FORTE LTDA ME, FRANCISCO 

BOHNENBERGER, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO DORNELLES DIAS - OAB:MT- 9.084 -, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Processo nº 6858-73.2010

Vistos, etc...

Defiro o pedido e determino a inclusão do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes através do sistema SERASAJUD.

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o Exequente, 

consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 66117 Nr: 5721-32.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL & CIA LTDA EPP, ANA PAULA 

GABRIEL, ANGÉLICA LETICIA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de avaliação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275527 Nr: 13415-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO IZZO LOSCO - 

OAB:148.562/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.72, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188731 Nr: 10034-55.2013.811.0015

 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 BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO TRANSPORTES LOGÍSTICO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.121, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 318778 Nr: 2189-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI, LEIVES GILMAR 

PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2189-93.2018

Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que os Embargantes são proprietários de vários imóveis e 

veículos, além de possuírem uma voluptuosa disponibilidade financeira em 

espécie, evidenciando desta forma não serem “necessitados” na 

concepção e para os fins da Lei que rege a matéria, razão pela qual 

indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimem-se os Embargantes para que procedam ao pagamento das custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição do feito, art. 290 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001957-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROMPATTO FURLAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NUNES BULATI (RÉU)

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001957-64.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

GERALDO ROMPATTO FURLAN Parte Ré: RÉU: CLEIDE ELIZABETE FEIER 

DEFACCI, JOEL NUNES BULATI Vistos, etc. A falta de pagamento dos 

aluguéis nos casos em que não há fiador ou outra garantia, possibilita a 

obtenção da liminar de despejo, conforme preconiza o art. 59, §1º, IX da 

Lei nº 8.245/1991. Compulsando os autos, verifico no contrato ID 

12235902, a presença da garantia prevista no art. 37, II da referida Lei, 

razão pela qual indefiro o pedido de desocupação liminar do locatário. 

Citem-se os requeridos, para que no prazo de 15 dias contestem a ação, 

ou, nesse mesmo prazo, requeiram autorização para o pagamento do 

débito atualizado, nos termos do art. 62, inciso II, e suas alíneas, da Lei nº 

8.245/91, consignando no mandado as advertências dos arts. 285 e 319 

do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003801-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE APARECIDA ALBUQUERQUE SUGI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003801-49.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

CHRISTIANE APARECIDA ALBUQUERQUE SUGI LIMA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o juízo da 5ª Vara Cível, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino 

da competência e determino a redistribuição do presente feito à 5ª Vara 

Cível desta Comarca. Baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001339-90.2016.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: SEBASTIAO GOMES RIBEIRO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução por quantia certa que Recon Administradora de Consórcios 

Ltda move contra Sebastião Gomes Ribeiro. Conforme se verifica através 

da certidão ID 8698673, o Sr. Oficial de Justiça certificou que deixou de 

cumprir o mandado de citação em razão do falecimento do executado. Em 

consulta aos sistemas PJE e APOLO, verifico que não houve abertura de 

inventário em nome do executado, e analisando os dados obtidos através 

do sistema INFOSEG, verifico que ele faleceu no ano de 2011 e não deixou 

espólio, ou seja, ainda que a presente ação prossiga contra eventuais 

herdeiros, a exequente nada receberá, eis que o art. 1.792 do Código Civil 

dispõe que “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças 

da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver 

inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. Pelo 

exposto, restando evidente que a ação possivelmente será inócua, 

determino a intimação da exequente para que pondere acerca dos fatos 

acima narrados e, querendo, requeira a desistência do feito no prazo de 

cinco dias, ou manifeste o que entender de direito no mesmo prazo. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE AMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO (RÉU)

ELPIDIO CANHAN VILANOVA (RÉU)

DE MENEZES & PEREIRA LTDA - ME (RÉU)

DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002323-40.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

FABIANE AMES Parte Ré: RÉU: CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO, DE 

MENEZES & PEREIRA LTDA - ME, DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

ELPIDIO CANHAN VILANOVA Vistos, etc... Considerando que a ação de 

nº 1002053-16.2017.8.11.0015, que tramita pela 1ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que ambos os feitos possuem 

pedidos idênticos e se fundam sobre a mesma causa de pedir: os danos 

decorrentes do acidente ocorrido em 02/10/2016 entre os veículos VW 

Golf placa JZY-0102 e Fiat Uno placa NJH-4609. De acordo com o art. 58 

do novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no 

juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, fixando a 

prevenção o primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 do 

referido diploma. Pelo exposto, declino da competência em favor da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1002053-16.2017.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 8010394-43.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010394-43.2016.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

MARIA APARECIDA JARDIM Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais e pedido de liminar inaudita altera parte” ajuizada por 

Maria Aparecida Jardim em face da Claro S/A. Por decisão de ID. 9829911, 

a Autora foi intimada para que efetuasse o pagamento das custas 
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processuais, contudo, quedou-se inerte, ID. 12528571. Deste modo, 

intimou-se pessoalmente a Autora, por mandado, ID. 10989721, porém, 

esta, também, quedou-se silente, ID. 12528571. O art. 290 do CPC, dispõe 

que será cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o 

pagamento das custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 

do CPC, determino o cancelamento da distribuição. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 8011811-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8011811-31.2016.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

ELIZANGELA DA SILVA Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc... Trata-se 

de “ação declaratória c/c reparação por danos morais e tutela antecipada” 

ajuizada por Elizangela da Silva em face de Claro S/A. Por decisão de ID. 

9906473, a Autora foi intimada para que efetuasse o pagamento das 

custas processuais, contudo, quedou-se inerte, ID. 12528732. Deste 

modo, intimou-se pessoalmente a Autora, por mandado, ID. 11013406, 

porém, esta, também, quedou-se silente, ID. 12528732. O art. 290 do CPC, 

dispõe que será cancelada a distribuição se a parte intimada não realizar o 

pagamento das custas de ingresso. Assim, com fundamento no art. 290 

do CPC, determino o cancelamento da distribuição. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001795-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLARIO SCHWEIKART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ZEFERINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

REGINALDO GOMES DE CASTRO (EXECUTADO)

JOSILEIDE BARRETO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001795-69.2018.8.11.0015 Parte Autora: 

EXEQUENTE: OLARIO SCHWEIKART Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

ZEFERINO DOS SANTOS, REGINALDO GOMES DE CASTRO, JOSILEIDE 

BARRETO DE CASTRO Vistos, etc... OLARIO SCHWEIKART ajuizou ação 

de execução de título extrajudicial em face de JOSE ZEFERINO DOS 

SANTOS E OUTROS. Alegou que as partes celebraram em 03 de fevereiro 

de 2012 um contrato de Locação de Imóvel Urbano, onde consta como 

Locatário o Sr. Jose Zeferino dos Santos, e fiadores o Sr. Reginaldo 

Gomes de Castro e a Sr.ª Josileide Barreto de Castro. Afirmou que “desde 

o vencimento da data de 09/09/2014 (Nove de Setembro de Dois mil e 

Quatorze) o locatário não vinha pagando os aluguéis, motivo pelo qual o 

locador pediu o imóvel, que foi entregue no dia 25/02/2015”, e que as 

despesas com a rescisão somam a quantia de R$ 20.697,63 (vinte mil, 

seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Destacou 

que tentou por varias vezes resolver de forma amigável, sendo que todas 

infrutíferas, razão pela busca a tutela deste juízo. É O RELATÓRIO DECIDO 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Olario 

Schweikart em face de Jose Zeferino dos Santos e outros. Nos termos do 

art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, é lícito ao juiz reconhecer de 

ofício a prescrição, instituto que foi concebido como mecanismo de 

extinção do direito de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma 

obrigação não cumprida. O Código Civil dispõe que, violado o direito, nasce 

para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos 

a que aludem os seus art. 205 e 206. Compulsando os autos, verifico ter 

ocorrido à prescrição da pretensão do Exequente, tendo em vista que no 

presente caso aplica-se o art. 206, § 3º, inciso I do Código Civil, onde 

dispõe que prescreve em três anos a pretensão de cobrança relativa a 

alugueis de prédios urbanos e rústicos. Neste sentido: LOCAÇÃO. 

Execução de título extrajudicial. Pretensão de cobrança de aluguéis e 

encargos decorrentes de locação de imóvel prescreve em três anos, 

conforme o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil. Inaplicabilidade do 

prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 

Ajuizamento da ação de execução ocorreu mais de três anos após os 

vencimentos das parcelas cobradas. Reconhecimento da prescrição da 

pretensão do exequente, ora agravado. Extinção da ação de execução, 

conforme os termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Agravo de 

instrumento provido. (TJ-SP - AI: 20333270920178260000 SP 

2033327-09.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Dias Motta, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/06/2017) Locação. Execução de título extrajudicial. 

Prescrição. Reconhecimento. O prazo prescricional de demanda 

envolvendo pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é 

de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do CC. Honorários 

sucumbenciais. Fase recursal. Majoração em razão do trabalho adicional 

desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Aplicação do artigo 85, 

§ 11º, do Estatuto de Ritos de 2015. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 

10244294920168260100 SP 1024429-49.2016.8.26.0100, Relator: Cesar 

Lacerda, Data de Julgamento: 19/05/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/05/2017) No presente caso, o Exequente ajuizou a 

presente ação em 09/03/2018, assim, afigura-se totalmente prescrita a 

pretensão dos aluguéis vencidos em 09/09/2014, 09/10/2014, 09/11/2014, 

09/12/2014, 09/01/2015, 09/02/2015 e 25/02/2015. Por essas razões, 

reconheço a ocorrência da prescrição, e consequentemente julgo 

improcedente liminarmente os pedidos, nos termos dos artigos 332, § 1º 

do CPC. Custas pelo Exequente. Sem honorários, eis que não houve a 

angularização processual. Com o trânsito em julgado, observe a Srª 

Escrivã o disposto no § 2º do art. 332 do CPC e, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE INTIMAÇÃO - CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 

Artigo 52, §1º da LRE AUTOS N.º PJE 1001011-92.2018.8.11.0015 

(PROCESSO ELETRÔNICO – PJE) ESPÉCIE: Recuperação 

Judicial->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 REQUERENTE: D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA S.A, 

inscrita no CNPJ sob nº 15.108.969/0001- 58 ADVOGADOS DA PARTE 
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REQUERENTE: Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, Verônica Laura de 

Campos Conceição, OAB/MT 7.950 e Rosane Santos da Silva, OAB/MT 

17.087. ADMINISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇAÕ JUDICIAL 

LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 24.297.807/0001-04, representada 

pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no Corecon nº 1541/MT, 

ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, Salas 104, 105 

e 306, Edifício Centro Empresarial, Cuiabá – MT, e-mail: 

luizalexandre@cristaldo.com.br e atendimento@cristaldo.com.br . 

FINALIDADE: Intimar os credores e terceiros interessados, dos termos da 

presente ação proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de quinze (15) dias contados da publicação 

deste edital, apresentarem ao administrador judicial suas habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados na forma do art. 7º, §1º, da 

Lei 11.101/05, e no prazo de trinta (30) dias, contados a partir da 

publicação do edital a que elude o art. 7º, § 2º, da LRF, para que os 

credores apresentem eventual objeção ao plano de recuperação judicial 

apresentado pela devedora nos termos do art. 55 da Lei 11.101/05. Ficam 

ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada 

ADMINISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇAÕ JUDICIAL LTDA, 

devidamente inscrita no CNPJ nº 24.297.807/0001-04, representada pelo 

economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no Corecon nº 1541/MT, 

ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, Salas 104, 105 

e 306, Edifício Centro Empresarial, Cuiabá – MT, e-mail: 

luizalexandre@cristaldo.com.br e atendimento@cristaldo.com.br onde os 

documentos da recuperanda podem ser Consultados. RESUMO DA 

INICIAL: “D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA ingressou com pedido de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alegam as requerentes, em breve resumo, que 

no ano de 2012 foi fundada pelo Sr. Dalton Cagnini. No ano de 2016, a 

empresa SPF Partners controlada por Michel Gutnik tornou-se sua sócia. 

Que a empresa tinha como objetivo vender insumos agrícolas na forma de 

financiamento de seus clientes, produtores rurais que não possuíam 

recursos próprios para plantar, recebendo com margem de lucro na 

colheita dos grãos pelos produtores. Ao longo dos anos, foram 

contratados aproximadamente 20 (vinte) funcionários para operacionalizar 

o crescimento da empresa. Que a DRF sempre teve sucesso em 

conquistar seus clientes e atender o mercado com seu vasto portfólio de 

insumos. Em seus primeiros anos a DRF teve grande lucro. Ocorre que em 

2016, no quarto ano de existência da DRF, iniciou-se uma crise sem 

precedentes na Agricultura no Brasil, a qual foi amplamente divulgada 

pelos meios de comunicação, cuja mesma se estendeu para o ano de 

2017. Referida crise foi oriunda da somatória de um fenômeno atmosférico 

climático denominado El Niño, com uma das piores crises econômicas 

existentes no Brasil. Cumpre destacar que a crise em apreço foi inédita e 

imprevisto, causando o aumento da inadimplência, o disparo do custo 

financeiro bem como uma severa escassez de crédito. Referida 

conjunção de fatores afetou sobremaneira a empresa autora, balançando 

suas estruturas econômicas. Referida crise atingiu não só a empresa 

autora, mas também grande parte dos agricultores e comerciantes, 

principalmente na região de Sinop e todo norte do MT, vez que possuíam 

pouco recurso financeiro disponível e baixo fluxo de caixa. Outro fato que 

influenciou a crise desencadeada na DRF foi a logística, de forma que o 

alto preço do frete e as condições das vias, diminuíam suas margens de 

lucro. Associado a essa prática de mercado destrutiva e as altas taxas de 

juros que a DRF vinha pagando para manter a suas despesas 

operacionais em dia e não reduzir seu quadro de funcionários, não restou 

à mesma outra alternativa senão buscar o auxilio do Poder Judiciário 

através da RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Referida medida será essencial 

para a autora, vez que poderá para renegociar suas dívidas, reorganizar 

suas contas correntes e fluxo de caixa e não perder sua razão de existir, 

que é comercializar produtos e serviços de alta qualidade que atendam as 

necessidades de seus clientes, com respeito ao meio ambiente e 

propiciando qualidade de vida pessoal e profissional de todos os seus 

colaboradores e parceiros. Juntaram aos autos os comprovantes de 

inscrição na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (DOC. 05); as 

Demonstrações Contábeis dos 03 (três) últimos exercícios sociais, 

contendo: Demonstrações do Fluxo de Caixa e Relatório Gerencial de 

Fluxo de Caixa da empresa, com projeção. (DOC. 06); a Relação nominal 

dos credores ( DOC 07); a Relação dos empregados, constando as 

funções e salários (DOC. 08); a Certidão de regularidade da empresa na 

JUCEMAT, ato constitutivo e atas de nomeação de administradores (DOC. 

09); a Relação dos bens (DOC. 10); os extratos atualizados das contas 

bancárias (DOC. 11); as Certidões dos cartórios de protesto (DOC. 12) e 

as Certidões de ações judiciais e outras (DOC. 16 E 13). Requer seja 

deferido o processamento do presente pedido de recuperação judicial em 

favor da empresa listada no preâmbulo da presente peça, nomeando 

administrador judicial e determinando a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para exercício normal de suas atividades. a) Diante do 

exposto, requer seja deferido liminarmente o processamento do presente 

pedido de recuperação judicial em favor da empresa devedora nominada 

no preâmbulo desta peça, nomeando administrador judicial e determinando 

a dispensa da apresentação de certidões negativas para exercício normal 

das atividades da mesma. B) Requer seja ordenada a suspensão de todas 

as ações e execuções ajuizadas contra a empresa devedora, bem como a 

suspensividade de todas as ações e execuções dos credores 

particulares do proprietário da empresa, por força do que dispõe o § 4º e 

§ 5º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005. C) Requer a Vossa Excelência que 

declare a sua competência absoluta para analisar e julgar as ações 

expropriatórias do patrimônio da empresa Requerente, posto que o Juízo 

em que se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as 

causas que envolvam interesses e bens da empresa recuperanda, 

inclusive para o prosseguimento dos atos de expropriação; D) Requer, 

seja proibida a retirada de todos e quaisquer bens necessários ao 

desempenho da atividade da empresa requerente, especialmente os 

recebíveis, matéria prima, estoque, produtos, maquinários e implementos 

agrícolas, imóveis e veículos, durante o período mencionado no artigo 6º 

da Lei n. 11.101/2005, bem como seja inserida na publicação editalícia, 

com fundamento de que todos os bens indicados são imprescindíveis à 

consecução das atividades produtivas das empresas e são protegidos 

durante o período de suspensão conforme parte final do art. 49 § 3º da Lei 

11.101/2005. D) Requer sejam os bens gravados com alienação fiduciária 

mantidos na posse da empresa devedora enquanto durar o presente 

processo de Recuperação Judicial, vez que tais bens são essenciais à 

atividade da devedora. D) Requer seja oficiada à Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso para que efetue a anotação nos atos constitutivos 

da Empresa Requerente que a mesma passe a ser apelidada EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ficando certo, desde já, que a mesma passará 

a se utilizar dessa designação em todos os documentos em que forem 

signatárias; F) Requer sejam oficiados os bancos de dados de proteção 

de crédito (Serasa e SPC) que foi concedido o benefício da recuperação 

judicial a devedora Requerente, devendo constar esse apontamento em 

seus cadastros. G) Requer, também, que seja ordenado aos Cartórios de 

Protesto, a Serasa e ao SPC que retirem todos os apontamentos 

existentes em nome da devedora e do proprietário da Requerente, e seus 

garantidores de seus cadastros, ordenando, ainda, que deixem de incluir 

novos apontamentos, com fulcro no art. 6ª e 47 da Lei 11.101/2005.H) 

Requer, igualmente, seja intimado o r. representante do Ministério Público 

da decisão do deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial, oficiando a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Federal, bem 

como que seja determinada a expedição de edital, nos termos do § 1º do 

artigo 52 da Lei n. 11.101/2005. I) Requer sejam os autos despachados 

sempre em regime de urgência, em vista da exiguidade de prazos (150 

dias para realização de assembleia), que prevê falência para o não 

cumprimento no tempo determinado, e para que seja possível a total 

finalização do processo, no prazo legal. DECISÃO/DESPACHO ID 

12320612 QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL: “Cuida-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com pedido 

de antecipação de tutela, ajuizado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, 

aduzindo que foi constituída em 2012, com o objetivo de atuar no ramo de 

vendas de insumos agrícolas, mediante o financiamento da produção rural 

de seus clientes, de modo que, em suma, realiza a troca de insumos pelo 

produto da colheita dos clientes, mediante a emissão de Cédula de Produto 

Rural, a fim de garantir a transação comercial. Ocorre que, após quatro 

anos da fundação da empresa, em 2016, o ramo da agricultura enfrentou 

crise econômica sem precedentes, a qual persistiu até 2017, causando 

aumento da inadimplência, disparo do custo financeiro e escassez de 

crédito, afetando sobremaneira a requerente. Estende, pontuando que, 

diante de seu baixo capital de giro aliado à ausência de recursos próprios 

para suportar a inadimplência dos clientes, passou a enfrentar 

dificuldades financeiras e não conseguiu negociar os débitos 

extrajudicialmente junto aos credores. Sustenta que a preservação de sua 

atividade comercial colaborará para a economia local e conservação de 

empregos, asseverando, ainda, que é possível o seu soerguimento, com o 

deferimento do pedido de recuperação judicial, pois acredita que a 

dificuldade enfrentada se trata de situação transitória e passível de 
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reversão, elencando a presença dos requisitos autorizadores, previstos 

na Lei n.º 11.101/2005. Postula, ao final, pela concessão de tutela de 

urgência de natureza antecipada, consistente na (i) declaração de 

competência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos 

expropriatórios envolvendo bens da requerente; (ii) suspensão das 

restrições de crédito e apontamento em nome da requerente; (iii) 

declaração de bens essenciais à atividade empresarial e impedimento de 

medidas expropriatórias sobre estes; (iv) suspensão do efeito dos 

endossos emitidos pela requerente, com a consequente inexigibilidade do 

recebimento dos créditos descritos nas CPR’s endossadas, pelos 

endossatários e (v) determinação de que os bens dados em garantia de 

alienação fiduciária permaneçam na posse da requerente até o deslinde 

do feito. Com a inicial, juntou documentos. A requerente comprovou o 

recolhimento das custas judiciais, através dos IDs n.º 

11803550/11803665. Foi determinada realização de perícia prévia, a qual 

aportou no ID n.º 12270664/12270747. DECIDO: 1- DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: O artigo 48 da Lei nº 11.101/2005 estabelece 

os pressupostos para que o devedor possa requerer a Recuperação 

Judicial e, considerando que a requerente declarou na exordial que exerce 

atividade há mais de 02 (dois) anos; jamais foi falida ou obteve a 

concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foi condenada 

pela prática de crime falimentar, admite-se as declarações, até porque, 

nos termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar 

informações falsas no processo. Ademais, consoante se extrai do Laudo 

Técnico Pericial constante do ID n.º 12270664, nota-se que a requerente 

cumpriu as exigências do artigo 51 da citada Lei, apresentando os 

documentos que demonstram a veracidade das informações prestadas na 

exordial. Bem assim, de acordo com as informações prestadas pelo perito, 

aliadas aos documentos que embasam a ação, estão satisfeitas as 

exigências do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Dessa 

forma, visando viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira da requerente, permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento 

da Recuperação Judicial da empresa D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, 

sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 

15.108.969/0001-58, instalada na Rua Colonizador Enio Pepino, nº 6335, 

Setor 1, Distrito Industrial Norte, em Sinop/MT. 2- DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL: Nomeio administrador judicial a empresa ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, 

representada pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no 

Conselho Regional de Economia do Estado de Mato Grosso – Corecon n.º 

1541/MT, com enderço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 

2000, salas 104, 105 e 306, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, que 

deverá ser intimado desta nomeação e para, em 48 (quarenta e oito) 

horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 33 da 

LRE), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei. Nos termos 

do artigo 24 da Lei nº 11.101/205, fixo a remuneração do Sr. administrador 

em R$ 745.667,35 (setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) que corresponde a 1% 

(um por cento) do valor total devido aos credores (R$ 74.566.735,66). 

Assim, determino que a recuperanda proceda ao depósito do 

adiantamento de 60% (sessenta por cento) sobre o total dos honorários, 

ou seja, R$ 447.400,41 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos 

reais e quarenta e um centavos), diretamente em conta indicada pelo 

administrador, em 20 (vinte) parcelas mensais, no valor de R$ 22.370,02 

(vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e dois centavos) cada uma, 

iniciando-se no dia 10 (dez) de abril de 2018, e as demais no mesmo dia e 

meses subsequentes. O saldo remanescente (40%), que corresponde a 

R$ 298.266,94 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e seis 

reais e noventa e quatro centavos), deverá ser depositado em juízo, na 

Conta Única do TJ/MT, vinculado aos presentes autos, após o 

encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado, nos termos do § 2º, do artigo 24, da LRF. O 

administrador judicial, dentre suas atribuições legais, no prazo de 30 

(trinta) dias, deverá informar ao juízo a situação da empresa recuperanda, 

para fins de fiscalizar as atividades do devedor e apresentar relatório 

mensal das atividades do devedor, nos termos do artigo 22, inciso II, 

alíneas “a” (primeira parte) e “c”, da LRF e, caso seja necessária a 

contratação de auxiliares (contador, advogado, economista etc) deverá 

informar e apresentar minuta de contrato no prazo de 10 (dez) dias. Os 

relatórios mensais de atividades da recuperanda, apresentado pelo 

administrador judicial, devem trazer a devida interpretação dos dados 

contábeis registrados nos documentos por ele juntados, devendo 

mencionar que atividades a empresa vem desenvolvendo nesse período, 

com a devida correlação entre as informações contábeis e a realidade 

apurada em suas diligências junto à empresa, bem como mencionar 

quaisquer outras informações que entenda relevantes. Com a juntada aos 

autos dos relatórios mensais das atividades do devedor, os credores 

(interessados diretos) e recuperanda poderão tomar ciência de seu 

conteúdo nos autos principais, independente de intimação diante de sua 

periodicidade, para se pronunciarem, se assim o quiserem, e requerem o 

que entender de direito. 3- DOS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: 

Com relação aos pedidos de concessão de tutela de urgência de natureza 

antecipada, insta consignar que o artigo 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015) 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das 

tutelas de urgência vindicadas, nos tópicos a seguir. 3.1. Da declaração 

de competência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos 

expropriatórios envolvendo bens da requerente: Insta esclarecer que a lei 

de regência preconiza que o deferimento do processamento da 

recuperação judicial implica em suspensão do curso de todas as ações e 

execuções em face da devedora, senão vejamos o disposto no art. 6º, da 

Lei n.º 11.101/2005: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário. § 1o Terá prosseguimento no 

juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia 

ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, 

habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de 

trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações 

a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça 

especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 

quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz 

competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá 

determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação 

judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o 

crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, a 

suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 

excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 

deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após 

o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” 

Entretanto, o juízo da recuperação judicial não atrai para si a competência 

para julgamento das ações que envolvam interesses da recuperanda, 

tampouco seu patrimônio. Deste modo, não é possível acolher esta 

pretensão da requerente, haja vista que se trata de medida genérica, que 

pretende que se reconheça que o juízo da recuperação judicial é 

competente para a prática de atos expropriatórios, questão esta que 

deverá ser analisada no momento oportuno. Com efeito, a pretensão ora 

deduzida se mostra prematura, quando sequer foram indicadas supostas 

ações expropriatórias, não sendo possível que se conceda uma medida 

abstrata, já que não se refere a uma situação específica. Ademais, 

eventual conflito de competência entre juízos deve ser dirimido pelo 

órgãos jurisdicional cabível e não por um dos possíveis juízos envolvidos 

no conflito. Assim, fica indeferido este pedido. 3.2. Da suspensão das 

restrições ao crédito e dos apontamentos efetivados em nome da 

requerente: Impende salientar que, ao revés do pretendido em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão de protestos e inscrições 

em órgãos de proteção ao crédito não se encontra entre os efeitos da 

decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Neste 

aspecto, convém destacar que o processamento da recuperação judicial 

não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em 

exclusão/suspensão das negativações/protestos antes da homologação 

do plano de recuperação judicial. Nesse sentido, a jurisprudência tem 

orientado que, somente depois de concedida a recuperação judicial, com a 

homologação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a 

retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, senão 

vejamos: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 
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PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa 

que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a 

documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o 

processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de 

formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos 

créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre 

outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a 

suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, 

inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina 

a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na 

recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga 

negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de 

recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do 

empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de 

eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade 

empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da 

falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, 

REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – 

SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA 

JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ 

(REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO 

AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do processamento 

da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que 

devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de 

Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. 

Precedente: “5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 

– julgado em 02/6/2015).” (TJ-MT, AI 134028/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 21/03/2017). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DOS PROTESTOS – 

DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1.A sustação dos protestos e retirada do nome 

da Agravante do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de 

homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação 

dos débitos, salvo nos casos dos coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso (art. 49, § 1º, e 59 da LRF); 2.O pedido de recuperação judicial 

da Agravante foi apenas recebido e seu edital expedido, encontrando-se 

ainda em fase de processamento, razão pela qual fica mantida a decisão 

objurgada, que indeferiu o cancelamento dos protestos e das restrições 

cadastrais que pendem sobre a empresa Agravante nesta quadra 

processual.” (TJ-MT, AI 137036/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no 

DJE 16/03/2017).“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL- 

EMPRESÁRIOS RURAIS - EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO - NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NOS 

ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - 

HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXADOS 

MODERADAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. Para requerer a 

recuperação judicial é necessária a comprovação da inscrição no registro 

de comércio há pelo menos 02 (dois) anos antes do ajuizamento do pedido 

de recuperação judicial, a exegese dos artigos 48 e 51 ambos da Lei 

Federal n. 11.101/2005. A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento 

de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos 

órgãos de inadimplência após a homologação do plano de recuperação 

judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas desta são novadas. O 

valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador 

judicial nomeado foi fixado de maneira moderada, respeitando o limite 

imposto pelo artigo 24, § 1º, da LeiFederal n. 11.101/2005.” (TJ-MT, AI 

74859/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 

13/12/2016). Assim, considerando a ausência de previsão legal e, em 

consonância com o entendimento jurisprudencial acima citado, INDEFIRO 

tal pedido, sobretudo devido à ausência da probabilidade do direito 

aventado, requisito essencial ao deferimento da medida. 3.3. Do 

reconhecimento de bens essenciais às atividades da devedora e 

impedimento de medidas expropriatórias e determinação de que os bens 

dados em garantia de alienação fiduciária permaneçam na posse da 

requerente até o deslinde do feito: A devedora pretende a concessão de 

medida de urgência, consistente na declaração de essencialidade dos 

bens necessários ao funcionamento da empresa e determinação de 

impedimento de quaisquer medidas expropriatórias sobre estes, sob o 

argumento de que, para o soerguimento da empresa e êxito no 

procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens 

permaneçam em sua posse. Bem assim, pretendeu a declaração judicial 

de que os bens dados em garantia de alienação fiduciária permaneçam em 

sua posse. Nesse aspecto, impende esclarecer que, nos moldes do caput 

do art. 49, da Lei n.º 11.101/2005 “Estão sujeitos à recuperação judicial 

todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, 

com a exceção dos casos previstos no §3º, do indigitado dispositivo legal, 

o qual prescreve que: “§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 

empresarial.”Nessa senda, cumpre anotar que não se revela adequado o 

deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que não há como 

determinar que os bens essenciais, mesmo aqueles dados em garantia de 

alienação fiduciária, permaneçam sob a posse da requerente até o 

deslinde do feito, nem ao menos durante o período de blindagem. Isso 

porque, sequer foram elencados nos autos quais são os aventados bens 

de capital, isto é, imprescindíveis ao funcionamento da atividade 

empresarial da requerente, de modo que, não é possível determinação 

genérica neste sentido, tampouco diante da inocorrência de quaisquer 

atos de constrição efetivados, revelando-se inócua tal medida nessa fase 

processual. Registro, por oportuno, que, eventual efetivação de retirada 

de bens por qualquer credor implicará na tomada de providências 

necessárias, analisando-se o caso em concreto e suas peculiaridades, 

sendo inviável a declaração genérica de imprescindibilidade dos bens, na 

forma pretendida pela devedora em sua inicial. Diante de tais 

ponderações, INDEFIRO a medida de urgência colimada. 3.4. Da 

suspensão do efeito dos endossos das CPR’s e inexigibilidade dos 

créditos em favor dos endossatários: A requerente afirma que seu ramo 

de atividade comercial envolve o financiamento de plantio, mediante o 

fornecimento de insumos aos agricultores, através da emissão de CPR, 

pela qual, os clientes assumem o compromisso de pagar pelos insumos, 

através da entrega de grãos, ao final da colheita. Aduz que, para obter 

matéria prima para o desenvolvimento de suas atividades, adquiriu 

produtos de fornecedores e, como forma de pagamento, endossou aos 

credores algumas das CPR’s emitidas por seus clientes. Assim, diante do 

pedido de recuperação judicial, pretende a suspensão dos efeitos dos 

indigitados endossos, sob o argumento de que os grãos, objetos das 
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CPR’s, lhes devem ser entregues, com vistas a gerar fluxo de caixa para a 

empresa, de modo que os endossatários devem integrar o rol de credores 

da presente recuperação judicial, tal como ocorre nas operações 

bancárias referentes aos recebíveis de cartões de crédito. Com relação à 

suspensão dos efeitos dos endossos realizados pela devedora, vislumbro 

que tal pleito não merece acolhimento. Isso porque, a requerente sequer 

aportou aos autos as CPR’s mencionadas, cingindo-se em indicar o nome 

dos endossatários dos referidos títulos. Ademais, pelo que consta da 

inicial, a requerente perfectibilizou a transferência da titularidade dos 

créditos, consubstanciados nas Cédulas de Produto Rural, aos 

endossatários, os quais passaram a deter a qualidade de credores dos 

referidos títulos. Salienta-se que, de acordo com o art. 10 da Lei n. 

8.929/94, se aplica às Cédulas de Produto Rural as normas de direito 

cambial, nos seguintes termos: “Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem 

cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações: I - 

os endossos devem ser completos; II - os endossantes não respondem 

pela entrega do produto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação; 

III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso 

contra avalistas.” Assim, o endosso das CPRs se trata de ato jurídico 

perfeito, pois, com o endosso, os direitos inerentes ao título foram 

transferidos aos endossatários, que passaram a ser legítimos titulares dos 

direitos, restando legalmente autorizados a praticar todos os atos 

necessários para obter a satisfação de seu crédito. Deste modo, em face 

da segurança jurídica que deve nortear as relações comerciais, se revela 

inviável a suspensão dos aludidos endossos, haja vista que se tratam de 

créditos já cedidos a terceiros, não havendo discussão acerca da 

validade dos endossos. Deste modo, INDEFIRO o pleito de suspensão dos 

efeitos dos endossos das Cédulas de Produto Rural. A propósito, o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de se 

manifestar com relação ao tema, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO TRANSLATIVO – 

CONFIGURADO – ART. 10 DA LEI Nº 8929/94 – ENDOSSO CAUÇÃO NÃO 

ADMITIDO NA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA 

AGRAVANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENDOSSO PLENO DAS CPR’S 

JÁ CONFERIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA DO PROCEDIMENTO DE 

RECUPERAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 5º, DA LEI Nº 

11.101/2005 – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DOS 

EMITENTES EM FACE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. Não há no texto da Lei nº 8.929/1994, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 10.200 de 14.02.2001, qualquer 

vedação quanto ao endosso da CPR, existindo apenas a previsão 

expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo, 

consoante se infere da redação do artigo 10. A lei não autoriza a mera 

entrega do título ao endossatário como garantia de outro negócio, sem a 

transferência da propriedade da cártula (CPR), motivo pelo qual as 

Cédulas de Produto Rural são títulos de crédito que não comportam 

endosso caução. Constatado que os endossos das CPR’s objeto da 

avença já haviam sido conferidos ao tempo da propositura da 

Recuperação Judicial, não há que se falar em aplicação do art. 49, § 5º, 

da Lei nº 11.101/05, tendo em vista que inexiste crédito a ser submetido à 

recuperação judicial. Em virtude da autonomia e abstração cambiária, que 

se aplicam às Cédulas de Produto Rural, não podem ser opostas ao 

endossatário, terceiro de boa-fé, as exceções pessoais relativas ao 

negócio que originou o título de crédito.” (TJ-MT - AI 18927/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 15/04/2014). 

4- Das providências a serem tomadas: a) Determino, com fulcro no inciso 

III do artigo 52, da LRF, a suspensão do andamento de todas as ações ou 

execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

(art. 6º, §4º, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde 

se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 

6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, cabendo à 

devedora comunicar a suspensão junto aos juízos competentes (art. 52, § 

3º, da LRF). b) Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, 

dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora 

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou 

para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela 

recuperanda, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em 

recuperação judicial” (art. 69 da LRF); c) A Secretaria deve intimar o 

administrador judicial acima nomeado, COM URGENCIA. d) No prazo de 05 

(cinco) dias, deverá a recuperanda apresentar a sua lista completa de 

credores, na forma exigida pelo artigo 51, inciso III, da LRF, incluindo todos 

os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, a qual constará do edital previsto no artigo 52, § 1º, 

da LRF. e) Em igual prazo, a recuperanda deverá apresentar em 

secretaria, por meio do e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, a minuta do edital 

referente ao artigo 52, § 1º, da LRF, na qual deverá constar: 1) o resumo 

do pedido do devedor e desta decisão; 2) a relação nominal de credores 

apresentada na forma exigida no parágrafo anterior, com a discriminação 

do valor e a classificação de cada crédito em formato compatível (word). 

Ressalto que essa providência busca evitar demora na elaboração da 

minuta do edital, fato que pode comprometer a eficácia do processo de 

recuperação judicial. f) A recuperanda deverá, no prazo improrrogável de 

60 (sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de 

convolação em falência, observando os requisitos previstos no artigo 53, 

incisos I, II e III, da LRF. g) Determino, ainda, à recuperanda, a 

apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a 

recuperação judicial, sob pena de destituição de seu administrador. h) A 

Secretaria deve providenciar a intimação do Ministério Público, mediante 

vista dos autos e, por carta, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

dos Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para 

conhecimento do presente feito (inciso V do art. 52 da LRF). i) Oficie-se a 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fim de proceder à 

anotação da recuperação judicial no registro correspondente, conforme 

dispõe o artigo 69, parágrafo único, da LRF. Providencie a Secretaria. i) 

Após, a apresentação da minuta do edital, deverá a Secretaria expedir o 

edital, para publicação no órgão oficial, o qual deverá conter os requisitos 

previstos no artigo 52, §1º, da LRF, quais sejam: I – o resumo do pedido do 

devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação 

judicial; II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor 

atualizado e a classificação de cada crédito; III – a advertência de que os 

credores têm o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem suas 

habilitações ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, 

diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do artigo 7º, § 1º, da 

LRF. Conste, também, que os credores tem o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado 

pelo devedor, nos termos do art. 55 da Lei, contados a partir da 

publicação do edital a que elude o art. 7º, § 2º, da LRF. j) A Secretaria 

deve providenciar que o edital seja publicado no DJe e remetê-lo à 

recuperanda, que efetivará a publicação no órgão oficial e em jornal de 

grande circulação estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. k)Após a 

apresentação do plano de recuperação, expeça-se novo edital, contendo 

o aviso aludido no artigo 53, parágrafo único, da LRF, com prazo de 30 

(trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos credores, o qual 

deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da LRF (art. 

55, LRF), contendo a lista de credores do Administrador Judicial, caso já 

esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo comum em 

que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista estão 

disponíveis para consulta, bem como constando as advertências do art. 8º 

da LRF, principalmente o prazo de 10 (dez) dias para distribuição perante 

esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, 

legitimidade, importância ou classificação. l) A Secretaria deverá incluir no 

sistema PJE os dados dos credores e respectivos advogados que 

porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam 

intimação de todas as decisões proferidas nestes autos. Por outro lado, 

convém salientar que os prazos específicos da LRF correrão a partir da 

publicação dos respectivos editais nos órgãos oficiais (art. 191 da LRF), e 

não da publicação do DJe. Registro que, cabe aos credores da empresa 

devedora exercerem a fiscalização e auxiliarem na verificação da 

situação econômica financeira daquela, uma vez que a decisão quanto a 

aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral 

de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão 

somente à crise informada e a satisfação dos requisitos legais dos arts. 

48 e 51 da LRE. Intimem-se”. RELAÇÃO DE CREDORES DA DA 

DEVEDORA: Relação de credores da empresa D.R.F COMERCIAL 

AGRÍCOLA LTDA: TRABALHISTA:ALEXANDRE REGIO LEITE, R$3.389,89; 

ANGELICA FERREIRA BOTELHO DOS SANTOS, R$937,00; CASSIA LUIZA 

DE SOUZA R$1.000,00; CRISTIANO J PRIMON R$12.444,44, DYEGO 

FERNANDO ALVES R$6.000,00; GUILHERME BELOLI UGIONI R$4.000,00; 

JADIUMARA SEVERIANO BARROS FILGUEIRAS R$2.000,00, JASCELINE 

JESUS NOGUEIRA DA SILVA R$2.959,14; JONATAS LUIZ 

BEALR$58.782,26; JOSE ROBERTO DE REZENDE R$319.385,84; MARIA 
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LUCIA DE MORAES R$970,00, SEBASTIAO MARTINS NETO, R$6.544,72, 

TALIS FABIANE DE AVILA R$1.600,00. QUIROGRAFÁRIO: 4Q 

TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA R$3.665,66; 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LT R$3.638,71; ACRIVALE 

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VAL R$12.500,00; ADEJALMAR 

JOSE NUERNBERG R$295.500,00; ADIR GOUBAD E ESPOSA R$51.710,40; 

AGENCIA DADOS- COMUNICAÇÃO E ARTES LTDA R$7.438,16; AGENCIA 

ESTADO S.A, R$12.197,42, AGROMETRIKA INFORMATICA E SERVICOS 

DE GE , R$15.869,70, ALEX DA VEIGA R$20.765,00, ANDREI 

PAGNONCELLI R$54.714,38, ANTONIO CARRILLO PUCHE, R$243.621,88, 

ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE R$22.590,27, ANTONIO FARIAS, 

R$23.674,72, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS R$150.000,00, 

APARECIDO RONDON ALEIXO R$6.484,00, ARQUIVEI SERVICOS ON LINE 

LTDA R$199,60, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA Q 

R$2.660.791,10, ASSIS DE OLIVEIRA R$218.621,00, AUTO POSTO ZULU 

LTDA R$6.027,36, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIED 

R$25.145,92, BELMIRO BEDIN R$3.705.750,00, BLUESTAR SILICONES 

BRASIL LTDA. R$23.209,17, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

SINOP R$1.172,70, CARNELOS ADVOCACIA R$313.499,35, CELENA 

ALIMENTOS S/A R$192.155,00, CELIO RICARDO GOUBAD R$196.524,90, 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A R$5.554,53, CENTRO DE 

INT EMPRESA ESCOLA CIEE R$1.710,00, CLARISMUNDO SILVA DOS 

SANTOS R$150,00, CLAUDIO FRASSETO R$110.000,00, CLAYTON 

ALVES FERREIRA R$27.000,00, COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES 

LTDA. R$809.510,00, CON. EST. DAS REV. DE PROD. AGROP. DE SN, 

R$605,00 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA R$61,37, 

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES VALE DO R$26.490,00, 

CRISTOVAO SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABA R$30,00, CRISTYAN 

PITOL R$431.920,32, DARCY JOSE TESSARO R$240.000,00, DATAPLUS 

INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R$5.902,30, DEIVID ANDERSON 

TROMBETTA 03265604160 R$675,00, DENEIS ANTONIO ARGENTA 

R$142.360,20, DEXTER ENGENHARIA LTDA R$4.860,00, DJALMA 

NUERUBERG R$113.400,00, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E 

BIOTECNOL BR R$2.374.376,55, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS 

CREDITORI R$5.738.620,93, GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

R$1.781.386,47, EDEMAR FELDHAUS R$103.801,40, EDENILSON 

MANFROI R$766.528,00, EDMILSON RODRIGUES XAVIER R$263.509,64, 

EDUARDO KEMMELMEIER R$2.681.910,00, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA R$1.827,42, ELOY BALISTIERI E OUTROS 

R$1.521.410,00, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA R$144,37, 

EUCLIDES BERGAMIM R$319.319,50, EVERALDO NAVARRO R$430,00, 

FABIO ZUCONELLI E OUTRO R$363.703,44, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA R$9.000,00, GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

R$5.489,84, GILMAR MICHAELSEN R$494.113,50, GO AGRO 

FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMO R$9.168.300,00, HILARIO 

OTOWICZTS R$297.646,16, INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA 

LTDA R$5.994,27, INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INT 

R$135,96, INNOVA LTDA R$69.703,79, INVICTUS SEGURANCA LTDA 

R$11.306,85, INVIOLAVEL JUARA MONIT DE ALARMES LTDA, 

R$34.657,74, ITAMAR FELDHAUS R$112.400,00, ITAU UNIBANCO S.A. 

R$128.373,50, JAIME APARECIDO MONTEIRO R$90.000,00, JAIME 

PEREIRA FRANKLIN, $1.020.000,00, JD COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

LTDA R$57.920,87, JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA MIRAN 

R$2.500,00, JOEL CARDOSO R$44.527,20, JUARA COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA R$21.199,93, JUDAS TADEU FELDHAUS E OUTROS 

R$918.701,40, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA R$3.294.000,00, 

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA R$21.027,53, LUIS 

ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA R$766.260,00, MANOEL LOBATO 

R$4.000,00, MARCAMP TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO EIRELI, 

R$4.190,50, MARCELO BONFIM DOS SANTOS R$527.032,35, MARCELO 

LUIZ CASARIN, R$657.284,52, MARCOS CORREA BELVIS R$12.000,00, 

MARCOS LUCIANO KAPPES, R$189.739,38, MARIO DE ARRUDA LEITE 

JUNIOR R$1.244.262,41, MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO 

TRABALH R$250,00, MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA R$955,75, MILCRE 

BES R$1.250.500,00, MILENIA AGROCIÊNCIAS S.A R$4.098.794,60, 

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS R$259.763,42, N.C.R. 

RADIODIFUSAO LTDA, R$1.705,50, NALEVAIKO AUTO MECANICA E 

AUTO ELETRICA R$6.289,09, NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA 

R$38.500,00, NILTON CESAR RIBEIRO R$750,00, OI MOVEL S.A., 

R$459,73, OI S.A R$1.737,91, OILSON PARIZOTO E OUTRO R$247.500,00, 

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS R$4.556.200,83, OTAVIO 

BEHLING R$1.200.000,00, PAULO ESTEVAO CUSTODIO DO CARMO 

R$75.000,00, PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$10.736,45, 

PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO R$432.600,00, PLC - 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$3.966,00, PORTOALEGRE RJ 

PARTICIPAÇÕES S/A R$7.500.000,00, POSTO UNIAO DE BRASNORTE 

LTDA R$522,31, PRENTISS QUIMICA LTDA R$777.536,90, PREVENTEC 

MEDICINA DO TRABALHO SAÚDE OCU R$250,00, RENATO DENTI 

R$3.500,00, RICARDO ARGENTA R$110.484,00, RICARDO CASTRO 

KAZAN R$143.674,00, RICARDO PARIZOTTO R$44.459,82, ROBERTO 

FALCÃO STANKE R$94.549,00, RODOVIVA TRANSPORTES LTDA 

R$2.070,00, ODRIGO DAL AVECHIA E OUTRO R$30.515,65, RODRIGO 

GALINDO R$239.456,00, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

A R$1.019.435,83, RUDIMAR LUIZ DAL MASO R$21.500,00, RUDINEY 

BERGAMIN - R$118.805,91, RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS 

R$330.000,00, RUI LIESENFELD RAUBER R$581.537,58, SANDRO 

ROBERTO MARQUES COSTA R$5.622,00, SANTOS NETO ADVOGADOS 

R$447.246,34, SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE S 

R$492.762,57, SEMPRE SEMENTES EIRELI R$180.029,00, SERASA S.A. 

R$10.231,98, SERGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS R$488.000,00, 

SIAGRI SISTEMAS DE GESTAO LTDA R$20.219,51, SILVERIO DRESSLER 

R$105.750,90, SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA R$3.172,95, 

TECFOL COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOL R$3.600,00, 

TEC-SOLO TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTD R$678,55, 

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA R$3.703,20, UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. R$94,32, VALDEMAR ARRUDA DOS 

SANTOS R$469.151,30, VANDERLEI DJALMA NUERNBERG R$420.000,00, 

VANDERLEI LUIZ CARBONI R$501.143,76, VIA VAREJO S/A R$1.012,10, 

VIVO S.A R$13.899,55, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL 

R$32.383,03, WILSON JOSE CASARIN R$50.000,00, WOLLGRAN ARAUJO 

DE LIMA R$20.000,00. ME E EPP: A V DE BIASSIO AGRICOLA EPP 

R$3.011,33, ADILSON P DE SOUZA – ME R$700,00, AUTO POSTO 

PARAISO LTDA – EPP R$19.550,62, BERTI PECAS E SERVICOS LTDA – 

EPP R$1.712,00, BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME R$612.000,00, 

CARRENHO E PELEGRINO LTDA - ME R$170,00, EDITORA GRAFICA MATO 

GROSSO EIRELI - EPP R$5.533,16, HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP 

R$4.078,85, HOTEL PETRY LTDA - ME R$748,00, INVIOLAVEL SINOP 

LTDA - EPP R$977,30, J. AUGUSTINI - ME R$1.331,00, L C XAVIER HOTEL 

- ME R$1.154,50, LOIVO L HEINEN - ME R$3.171,40, M. SANDES FILHO 

COMERCIO – ME R$503,42, MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP 

R$3.674,00, NELSON COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

R$3.034,21, NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

R$291.164,00, PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA – EPP R$690,37, 

PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - R$17.696,47, PRIMATEL 

COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME R$9.620,00, ROMERO FERNANDES & 

FERNANDES LTDA - ME R$4.000,00, ROSELI DE A. C. REFRIGERACOES – 

ME R$444,00, S.S. SOM AUTOMOTIVO LTDA-ME R$1.533,34, 

SCARPELLINI SEMENTES EIRELI - EPP R$389.637,50, SPEEDY CARGAS 

EXPRESSAS LTDA - EPP R$770,05, TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA - EPP 

R$2.532,00, TGX VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME R$17.224,63, UCAYALI 

HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP R$5.615,15, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO ME R$17.707,09, VALDEMIR BAPTISTA 

DOS SANTOS ME R$607,50. TOTAL: R$ 73.629.743,06 ADVERTÊNCIAS: 

A) Artigo 7º,§1º: “Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no 

parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações 

ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.”; B) Art. 55. 

“Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de 

recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da 

relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei.” 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, Vilma Alaide da Silva, Técnica 

Judiciária, digitei. Sinop – MT, 10 de Abril de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)
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VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados da recuperanda, para providenciar a publicação 

do Edital de Intimação expedido no ID 12637838 no órgão Oficial e em 

Jornal de grande circulação estadual, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002593-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

FERNANDA GONCALVES MIERSCH (REQUERENTE)

WESLEY SANTANA GOMES (REQUERENTE)

GILBERTO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (REQUERIDO)

SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO OAB - SP159978 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA ASTRANSMAT, para 

providenciar a distribuição da carta precatória expedida em 23 de 

fevereiro de 2018 (ID 11894131) instruindo com as peças necessárias, 

junto a comarca de araraquara/sp, juntando comprovante de distribuição 

em 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010148-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES PESADOS MINAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MOISES JUNIOR OAB - MG43009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve o cumprimento da 

carta precatória, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

05/07/2018, às 14 horas, a ser realizada pela Conciliadora, no Fórum local 

(sala 40). Sinop-MT, 10 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198967 Nr: 1788-36.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PASINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim 

de confirmar a medida de urgência concedida às fls. 54/55, reconhecendo 

a obrigação de fazer da requerida e condenando-a ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 

do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

devidos a partir da citação (art. 240 do CPC).Por conseguinte, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210477 Nr: 11398-28.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência do débito discutido nestes autos e confirmar a 

antecipação da tutela (fls.46/47); bem como para cndenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por fim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242371 Nr: 13611-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, com fundamento no art. 109, §4º, da Lei nº 6015/73, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de restauração de registro civil, para 

determinar ao Oficial de Registro Civil do Cartório de São João do 

Araguaia/PA que seja lavrado o assento de nascimento da requerente, 

Antônia Alves de Almeida, nascida no Município de Poranga/CE, em 

19/05/1993, filha de Vicente Alves de Almeida e Francisca Alves Pinho, 

naturais de Poranga/CE, tendo como avós paternos José Lino da Rocha e 

Maria Siurinha de Almeida e como avós maternos Manoel Pedro Almeida e 

Antônia Almeida Pinho. Sem custas, eis que o feito tramita sob a égide da 

gratuidade judiciária.Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil e, após, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256168 Nr: 1497-65.2016.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: ANILDA LUIZA EBERLE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Diante do exposto, mantenho a decisão de fls. 34/38 e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com 

fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser 

beneficiária assistência judiciária gratuita (fls. 34).Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209162 Nr: 10327-88.2014.811.0015

 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: AUTO CENTER TUIUIU LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE MÓVEL - 14 BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM 

KARAS - OAB:MT - 17.791, MARCIA ABRAHÃO - OAB:MT/10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de confirmar a antecipação da tutela (fls.48/49) e para 

declarar inexistente o débito no valor de R$4.780,77 (quatro mil, 

setecentos e oitenta reais e setenta e sete reais), referente a fatura de nº. 

480045874; bem como para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ).Por fim, tendo em vista que a requerida decaíu de 

maior parte dos seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios ,fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC/2015. 

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

pagas as custas, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação,  procedendo-se  às  ba ixas  e  anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.S

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181501 Nr: 2420-96.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GRANDO DALL ASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONAN COMPANHIA NACIONAL DE NUTRIÇÃ 

ANIMAL, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS HENRIQUE 

LEMOS - OAB:SP/183.041

 Código nº 181501

Inicialmente, verifico que a requerida SERASA S.A, apresentou 

contestação fora do prazo legal, conforme certidão de fls. 99, razão pela 

qual, decreto a revelia da requerida, nos termos do artigo 344 do CPC.

 Desentranhe-se a contestação de fls. 74/87.

Intime-se o requerido Conan Companhia Nacional de Nutriçã Animal a juntar 

comprovante de entrega da mercadoria e via original do documento de fls. 

47, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251600 Nr: 19125-04.2015.811.0015

 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: LUAN HENRIQUE DA SILVA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR ALBERTO SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 SANEAMENTO 1. PONTOS CONTROVERTIDOS: Sendo as partes legítimas 

e estando devidamente representadas, não havendo questões 

processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes 

pontos controvertidos: 1) quem deu causa ao acidente narrado nos autos; 

2) a existência dos danos alegados, sua extensão e valoração; As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC). 2. DAS PROVAS: Defiro a produção das provas 

requeridas pelas partes, a saber: prova pericial e prova oral (depoimento 

pessoal do requerido e oitiva de testemunhas). Para tanto, nomeio perito 

judicial o Dr. Rafael Oda, médico ortopedista, que poderá ser encontrado 

na Avenida dos Tarumãs, 1025 – Centro, Sinop/MT - (Instituto Ortopédico 

Prof. Rene Abdalla), independentemente de termo de compromisso. 

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do CNJ dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina que a fixação dos honorários periciais, em 

caso de perícia médica, será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido, §4º, do artigo 2º da referida resolução. Assim, devem os 

honorários ser arbitrados, de acordo com tal realidade, razão pela qual 

fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (...) Intimem-se as partes, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos (art. 465, § 1º, do CPC). (...) Concedo ao perito prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, devendo conter os requisitos 

elencados no artigo 473 do CPC. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, 

do CPC). Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157164 Nr: 4276-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARTINS DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA OLIVEIRA 

PACHECO - OAB:166.022/RJ, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, 

FERNANDO RIBEIRO HOFFMANN - OAB:166.391/RJ, MARTHA IBAÑEZ 

LEAL - OAB:35205/RS, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:9945/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 (...)Posto isso, verifico que merece acolhimento o pedido de penhora de 

ativos financeiros em contas bancários dos requeridos formulado às fls. 

301/303 (...).Assim, com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de 

penhora de ativos financeiros em nome:a) da executada R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA – ME – CNPJ nº 08.956.829/0001-74, até 

o limite do crédito exequendo (R$14.385,36 – quatorze mil, trezentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos); ou seja: R$9.780,24 (nove 

mil, setecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) correspondente 

aos danos morais e R$4.605,12 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e 

doze centavos) correspondente a 60% (sessenta por cento) da verba 

honorária, conforme cálculo de fls. 302/303;b) do executado BANCO 

PANAMERICANO S.A – CNPJ nº 59.285.411/0001-13, até o limite do crédito 

exequendo (R$3.070,05 – três mil, setenta reais e cinco centavos), 

referente à condenação à verba honorária conforme cálculo de fls. 303. 

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 
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indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC.No tocante ao pedido da exequente para que seja expedido ofício 

ao empregador determinando a suspensão dos descontos mensais das 

parcelas dos empréstimos objeto da demanda, verifico que perdeu o 

objeto, uma vez que a última parcela do contrato nº 506929195-2 ocorreu 

em 20/01/2018 e do contrato nº 507438481-8 ocorreu em 

20/02/2018.Desentranhe-se a petição de fls. 268, juntando-se aos autos 

respectivos de Código Apolo nº 157435.Atualize-se o nome do patrono do 

executado no sistema Apolo, conforme pugnado às fls. 

306/311.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154282 Nr: 2272-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. ROZZA, CARLOS KRIZANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, promova-se a exclusão de S. P. Rozza do polo passivo da 

ação, conforme sentença de fls. 78/79. Ademais, verifico que o executado 

foi devidamente citado da execução (fls. 96/97), entretanto quedou-se 

inerte. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o 

artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros (fls. 99/100) em nome do executado CARLOS KRIZANOWISKI 

– CPF nº 319.488.479-49, até o limite do crédito exequendo (R$ 20.829,15 

– vinte mil oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC. Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o 

exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195533 Nr: 17278-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO MASTER COM. DE PEÇAS E VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, MERCIA CRISTINA SOARES, ANDERSON CARLOS 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B

 Verifico que os executados foram devidamente citados da execução, às 

fls. 33, não pagaram o débito, entretanto, interpuseram embargos à 

execução (fls. 39), que foram recebidos sem atribuição de efeito 

suspensivo. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez 

que o artigo 835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC, e consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico 

pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, 

com fulcro no artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros (fls. 47) em nome dos executados MOTO MASTER COM DE 

PEÇAS E VEICULOS AUTOMOTORES LTDA – CNPJ nº 

10.935.122/0002-04, MERCIA CRISTINA SOARES – CPF nº 621.436.621-49 

e ANDERSON CARLOS MENDES – CPF nº 037.056.241-05, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 64.961,19 – sessenta e quatro mil novecentos e 

sessenta e um reais e dezenove centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Ademais, com fulcro no 

art. 782, §3º do CPC, defiro o pedido de fls. 47v. Oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome das 

executadas em seus cadastros. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207896 Nr: 9341-37.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVEIRA RODRIGUES, TELMA 

DOLORES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o determinado às fls. 175.

Após, será apreciado o pedido de fls. 178/179.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272737 Nr: 11491-20.2016.811.0015

 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: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, 

WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/SP 173.351

 A preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir, alegada às fls. 297 e seguintes não merece prosperar... 

(....) .Melhor sorte não socorre a requerida Unimed Norte do Mato Grosso, 

ao aduzir a sua ilegitimidade passiva, às fls. 406 e seguintes, haja vista 

que, embora o contrato de plano de saúde tenha sido firmado com a outra 

requerida, ambas estão reunidas sob a mesma designação, qual seja, 

UNIMED, fazendo uso, inclusive, da mesma logomarca, além de 

pertencerem ao mesmo conglomerado econômico (....) Não havendo 

outras questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. Indefiro 

o pedido de denunciação à lide, haja vista que é incabível nas ações que 

versam sobre relação de consumo.Fixo os seguintes pontos 

controvertidos: 1- se houve falha na prestação do serviço; 2- a existencia 

dos danos e sua quantificação.As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).Indefiro a prova pericial, haja vista que os fatos podem ser 

demonstrados pela prova testemunhal. Defiro a prova oral (depoimento 

pessoal dos requerentes e prova testemunhalDesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/07/2018, às 14h30min, frisando que o 

rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015.Cabe aos advogados informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da 

audiência, copia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).A inércia do advogado no que 

concerne à intimação das testemunhas importa na desistência da 

inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).Intimem-se os requerentes para 

comparecerem e prestarem depoimento pessoal, sob pena de 

confesso.Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113699 Nr: 6350-64.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO STANISZEWSKI, MAGALI 

TREVIZAN STANISZEWSKI, LUIZ ALBERTO STANISZEWSKI, MARCIA 

SILVEIRA PINTO STANISZEWSKI, RITA DE CACIA STANISZEWSKI DA 

SILVA, LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, SILVESTRE DIMAS 

STANISZEWSKI, RENATO STANISZEWSKI, MIRIAN MARI NUNES VIEIRA, 

ROSILEI APARECIDA LINO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação do requerido SILVIO ROBERTO 

STANISZEWSKI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213630 Nr: 13904-74.2014.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:OAB/SP-257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Intimação dos executados da penhora de fl. 101: "TERMO DE PENHORA

 Processo nº 13904-74.2014.811.0015 – código 213630(Carta Precatória)

Execução de Título Extrajudicial: 38194-75.2014.811.0041 – código 911992 

da 2ª Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá-MT

Parte Autora/credora: ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ/MF: 

60.701.190/0001-04, com sede na Avenida Eusébio Matoso, nº 891, 

07°andar, Pinheiros, São Paulo , CEP: 05423-180.

Parte Ré/devedora: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA, CNPJ/MF: 03.148.490/0001-66. Inscrição Estadual: 

13.187.564-7.

 Nesta data, nos autos acima identificados, conforme determinação do(a) 

MM(a) Juíza de Direito, Giovana Pasqual de Mello, da Comarca de 

Sinop-MT às fls.154/156 fica(m) penhorado(s) o(s) bem(ns) a seguir 

descrito(s):

 “ - Lote n° 39 (trinta e nove), e quadra n° 10 (dez), com a área de 290,00 

m² (duzentos e noventa metros quadrados), situado no Loteamento Jardim 

Paulista II, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos 

seguintes limites e confrontações:- Nordeste- Com 29,00 metros, 

confrontando com o Lote n° 38; Sudeste- Com 10,00 metros, confrontando 

com o Lote n°05; Sudoeste- Com 29,00 metros, confrontando com o Lote 

n° 40; NOROESTE- Com 10,00 metros, confrontando com a Rua Santana. 

Matrícula: 28.293. Proprietária :- LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.”

 Quanto aos imóveis registrados sob as matrículas nºs. 15.597 e 29.310 

do CRI de Sinop-MT (abaixo descritos), procedo à penhora sobre os 

direitos da requerida Comércio de Materiais para Construção Guarapari 

Ltda, advindos dos contratos garantidos por alienação fiduciária junto à 

Caixa Econômica Federal:

“ - Lote n° 63 (sessenta e três), com a área de 1.288,21 m² (um mil, 

duzentos e oitenta e oito metros e vinte e um centímetros quadrados), 

fração ideal de 0,56%, área comum de 462,74 m², área total de 1.750,95 

m², situado no Condomínio Fechado Horizontal denominado “ Residencial 

Mondrian “, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos 

seguintes limites e confrontações:- Nordeste- Com o Lote n° 62, com 52,02 

metros; Sudeste- Com a Rua Leonardo da Vinci, com 20,00 metros; 

Sudoeste- Com o Lote n° 64, com 51,00 metros; Noroeste- Com a Faixa de 

Segurança, com 30,52 metros. Matrícula: 29.310. Proprietária: JMD 

EMPREENDIMENTOS LTDA.”

“ - Data n° 55 (cinquenta e cinco), da Quadra n° 15 (quinze), com a área 

de 450,00 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situada no “ 

Setor Residência Sul”, no loteamento denominado “ Cidade Sinop”, no 

Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e 

confrontações:- Nordeste- Para a Rua H-2, medindo 30,00 metros; 

Sudeste- Para a Rua H-2, medindo 15,00 metros; Sudoeste- Com a Data n° 

54, medindo 30,00 metros; Noroeste- Para a Av. das Sibipirunas, medindo 

15,00 metros. Matrícula: 15.597. Proprietária: COLONIZADORA SINOP 

S/A.”

 O valor da Dívida é de R$ 892.501,28 (Oitocentos e noventa e dois mil, 

quinhentos e um reais e vinte e oito centavos) atualizado em 15 de agosto 

de 2014. E, para constar, lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai 

devidamente assinado.

Sinop - MT , 2 de abril de 2018.- Giovana Pasqual de Mello-Juíza de Direito. 

- Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestor(a) Judiciário(a)"

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240714 Nr: 12437-26.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. ANGELIZA 

NEIVERTH SEGURA para que no prazo de quinze dias manifeste-se no 

presente autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232449 Nr: 7124-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNA, VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos para proceder 

a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, Dr. CLARISSE 

ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip )-ALINE EVELLIN 

MARCON - FASIP (Núcleo Juridico Fasip)-LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA -nucleojuridicofasipe para que no prazo de quinze dias 

manifeste-se no presente autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259270 Nr: 3241-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMR, HML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 
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ACORDO de fl. 58/58v.

2. Por conseguinte, determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em 

nome do executado, se por outro motivo não estiver preso.

3. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

4. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

5. Proceda-se à baixa de eventual restrição junto ao Cartório de 

Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010424-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CANDIDA SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1010424-66.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CAMILA CANDIDA SOBRAL Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO (ID.10248674), 

conforme despacho (ID.9765344) bem como manifestar-se acerca da 

certidão (ID.12634546). OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007943-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 #1007943-33.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007943-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007943-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO , conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de abril de 2018. Atenciosamente, MARIA 

LUISA ORTEGAL DE SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007944-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 #1007944-18.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007944-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007944-18.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 
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expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID.9734185, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de abril de 2018. Atenciosamente, 

MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUSA Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007952-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 #1007952-92.2017.8.11.0015 AUTOR: 

AFONSO NEDEL RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a 

INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da 

CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES 

do CONFLITO, DEIXO para momento oportuno a análise da conveniência da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM), JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa 

ocasião, ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, na pessoa do (a) Procurador (a) Jurídico (a) do Município, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 

335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE 

para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 

351 do CPC/2015; V - Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos 

termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do 

CPC/2015); Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA PASSOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

POLO REGIONAL DE SAUDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000329-11.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONVÊNIO MÉDICO COM O SUS, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA LUZIA PASSOS DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, apresente 

contrarrazões ao Recurso ID.11068100 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Processo: 1000329-11.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 

10 de abril de 2018. Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012712-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012712-84.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOSE DAMIAO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO DE SAÚDE 

COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 159.190,73 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 11598617, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012594-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012594-11.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JAIME BERNARDON REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

MEDEIROS & CIA. LTDA. no importe de R$ 173.940,00 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 11207364, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012882-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA ROLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012882-56.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ORLANDO DA ROLD REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP no importe de R$ 

252.239,31 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 11312623, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012156-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012156-82.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANA PAULA OLIARI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO RETRO, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

FARMÁCIA EXTRA ECONÔMICA LTDA. no importe de R$ 24.425,92, em 

razão do CANCELAMENTO do ALVARÁ JUDICIAL nº 388155-5; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008094-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008094-96.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de INTERCOR – SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR LTDA. no importe de R$ 77.100,00 para PAGAMENTO 

da NOTA FISCAL de ID. 9479508, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000685-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ODILON DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000685-06.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.480,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[REINTEGRAÇÃO, 

AUXÍLIO-INVALIDEZ, REFORMA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSIMAR ODILON DA CUNHA Parte Ré: RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 4800529, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de abril de 2018. Atenciosamente, MARIA 

LUISA ORTEGAL DE SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009191-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MEZOMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1009191-34.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIANA 

MEZOMO Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se, no prazo 

de 10 (dez) dias, acerca da Certidão de Decurso de Prazo, cuja cópia 

segue anexa. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 10876-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Em que pese o PETITÓRIO de fls. 20, verifica-se que sequer decorreu 

o prazo para oferecimento de contestação pelo Requerido, consoante 

CARTA de CITAÇÃO de fls. 19;

 II – Assim, CUMPRA-SE o DESPACHO de fls. 18;

III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173320 Nr: 8505-35.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 193-195 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 191-192 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 192, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 
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às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177325 Nr: 13114-61.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID EWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 168, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

171-174 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

169-170 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 170, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103190 Nr: 10178-05.2008.811.0015

 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: MARIA CECÍLIA NIEDO ZUBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE, na MEMÓRIA de CÁLCULOS de fls. 151-159, o ÍNDICE da 

CORREÇÃO MONETÁRIA às fls. 158 e o PERCENTUAL dos JUROS de 

MORA às fls. 159 , conforme DECISÃO de fls. 147;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190831 Nr: 12357-33.2013.811.0015

 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: MARLUCE NETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 148, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

151-153 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

149-150 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 150, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185776 Nr: 6928-85.2013.811.0015

 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: MARTA ROYER DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 172-174 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de 
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incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 217739 Nr: 16794-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonathan Henning de Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING TEIXEIRA - 

OAB:15316 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 31 (a numerar), HOMOLOGO os 

CÁLCULOS de fls. 29 apresentados pelo Exequente por meio do 

PETITÓRIO de fls. 27-28 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 113709 Nr: 6352-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 179-183 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 177-178 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 178, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 107690 Nr: 96-75.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA MARQUES DA SILVA NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 177-181 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 175-176 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 176, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 111809 Nr: 4161-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA MASCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 204, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

201-202 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

199-200 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 
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do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177007 Nr: 12772-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 191, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

178-180 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

176-177 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177439 Nr: 13242-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KÁTIA ANDREIA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 207-209 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 205-206 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 206, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177438 Nr: 13241-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEZIA MARIA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 170-172 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 168-169 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 169, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 110200 Nr: 2570-19.2009.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXILIANO HUBNER HENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 589-590 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 587-588 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 588, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173486 Nr: 8694-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON VIANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 86-95 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 85 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS às fls. 

97-99, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167512 Nr: 2385-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE, na MEMÓRIA de CÁLCULOS de fls. 155-161, o ÍNDICE da 

CORREÇÃO MONETÁRIA às fls. 160 e o PERCENTUAL dos JUROS de 

MORA às fls. 161 , conforme DECISÃO de fls. 153;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167513 Nr: 2386-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE ALMEIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 99, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

88-98 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 87 e 

DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 174432 Nr: 9836-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 93-99 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 91-92 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 
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OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188204 Nr: 9509-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES ELENA KOEMPFER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 167-169 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 165-166 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 166, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180569 Nr: 1413-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BUSANELO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-183 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 179-180 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 180, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188209 Nr: 9514-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 203, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

206-208 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

204-205 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 205, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179425 Nr: 190-81.2013.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZANDRA ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 199-201 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 197-198 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 198, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185300 Nr: 6420-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA FATIMA BOTTURA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 189-191 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 187-188 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 188, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267071 Nr: 7728-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVASIO DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 122, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

127-128 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

125-126 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 126, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 12780-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AFONSO PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 253-257 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 251-252 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 
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Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 252, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177147 Nr: 12930-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES PANSIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 266-270 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 264-265 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 265, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180925 Nr: 1793-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULAMIRTES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 175, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

178-183 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

176-177 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177330 Nr: 13119-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENHUR FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 226-229 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 224-225 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
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II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 225, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200702 Nr: 3335-14.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Inicialmente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ JUDICIAL para 

LEVANTAMENTO, por parte do Exequente, dos VALORES DEPOSITADOS 

pelo Executado às fls. 260-261 e fls. 263-264;

 II – Ademais, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 268, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183824 Nr: 4864-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 154-156 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 152-153 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 153, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183130 Nr: 4131-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GERTRUDES MENDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 178-180 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 176-177 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 4648-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA VERIDIANA VIEIRA DA SILVA GEUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 140-142 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 138-139 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 139, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236551 Nr: 9775-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 97-99 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 95-96 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 96, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184394 Nr: 5468-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA APARECIDA ALVES DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 220-222 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 218-219 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 219, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188189 Nr: 9494-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-183 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 179-180 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 
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agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 180, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177492 Nr: 13296-47.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINEY MOREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 172-174 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184811 Nr: 5903-37.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA SALETE FONTANA ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 202-206 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 200-201 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 201, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177593 Nr: 13406-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANE ALTENHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 209-211 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 207-208 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 208, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.
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 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173176 Nr: 8340-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NORBERTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 216-219 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 214-215 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 215, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185752 Nr: 6903-72.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 199, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

202-204 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 

200-201 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 201, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183955 Nr: 5004-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ALBUQUERQUE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 186-188 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 184-185 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 185, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177005 Nr: 12770-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEDA ROSANI DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 233-236 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 233-236 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 234, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181094 Nr: 1979-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ERMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 180-182 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 178-179 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 179, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177334 Nr: 13123-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH MAGALHÃES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 200-203 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 198-199 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 199, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 815-62.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, LOURDES VOLPE NAVARRO - OAB:6.279-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da CERTIDÃO de fls. 181, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 

184 apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 182-183 

e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 
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do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180268 Nr: 1091-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CAMPAGNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 184-186 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 182-183 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 183, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179539 Nr: 311-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCINETE FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 191-193 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 189-190 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 190, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185308 Nr: 6428-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 199-201 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 197-198 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 198, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188864 Nr: 10166-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MACIEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 158-160 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 156-157 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 157, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180913 Nr: 1781-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 147-149 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 145-146 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 146, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190839 Nr: 12365-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA FREITAS CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 193-195 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 191-192 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 192, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181941 Nr: 2879-98.2013.811.0015

 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: JOÃO NOTÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:
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 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 175-177 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 173-174 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 174, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181093 Nr: 1978-33.2013.811.0015

 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: EDSON CARLOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 204-206 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 202-203 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 203, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268108 Nr: 8458-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos conclusos, uma vez que o Aviso de 

Recebimento foi juntado em 23.11.2017, e o Executado, deixou decorrer o 

prazo, sem efetuar o pagamento, apenas manifestação no sentido de que 

requer expedição de RPV, o que já foi feito e intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 242944 Nr: 13894-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222237 Nr: 996-48.2015.811.0015

 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: ROSILENE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 9 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242944 Nr: 13894-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Inicialmente, INDEFIRO os PEDIDOS formulados pela Executada 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (ID. 12377853), eis que 

trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA relativo a ACORDO FIRMADO e 

HOMOLOGADO em AUDIÊNCIA em 11/07/2017 entre a Executada e a 

Exequente SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA 

INTERNA LTDA., conforme TERMO DE AUDIÊNCIA em ID. 8786270 - Pág. 

1-2, por meio do qual a EXECUTADA COMPROMETEU-SE ao PAGAMENTO 

da DÍVIDA, à época no VALOR de R$ 3.850.000,00 (três milhões, 

oitocentos e cinquenta mil reais). Nesse mesmo sentido, não há que se 

falar, também, em NOVA AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, eis que aquela 

AUDIÊNCIA realizada em 11/07/2017 foi, na verdade, uma COMPOSIÇÃO 

em ACORDO dos VALORES cobrados pelo então EXEQUENTE. II – Dessa 

forma, da detida análise dos autos, verifica-se que, em que pese 

INTIMADA para PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, conforme DESPACHO de ID. 

11966397 - Pág. 1, nos termos do art. 523 do CPC/2015, a EXECUTADA 

QUEDOU-SE INERTE; III – Sendo assim, DEFIRO a PENHORA dos VALORES 

bloqueados na AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 1000221-15.2018.8.11.0015, 

devendo a IMPORTÂNCIA de R$ 1.738.522,87 (um milhão, setecentos e 

trinta e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), 

que se encontra DEPOSITADA JUDICIALMENTE em CONTA ÚNICA, ser 

VINCULADA à presente EXECUÇÃO. Ou seja, os VALORES deverão 

PERMANECER DEPOSITADOS em CONTA ÚNICA, no entanto VINCULADOS 

a esta “executio”, o que deverá ser CERTIFICADO. IV – Ainda, diante do 

VALOR INTEGRAL da EXECUÇÃO, que atualmente perfaz a importância de 

R$ 4.738.700,15 (quatro milhões, setecentos e trinta e oito mil, setecentos 

reais e quinze centavos), DEFIRO o BLOQUEIO dos REPASSES “realizados 

pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, registrada na ANS sob o nº 

353663, inscrita no CNPJ nº 73.967.085/0001-55” (ID. 12570567), a qual 

DEVERÁ ser OFICIADA, com cópia do presente “decisum”, para que 

EFETUE os REPASSES/CRÉDITO da EXECUTADA em CONTA JUDICIAL 

vinculada à presente EXECUÇÃO, até a IMPORTÂNCIA de R$ 3.000.177,28 

(três milhões, cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), ante a 

PENHORA do “ITEM III”; V – Ademais, INDEFIRO os PEDIDOS de PENHORA 

dos repasses realizados pelo Estado de Mato Grosso em favor da 

Executada, eis que não se tem notícia, nestes autos, quanto à 

continuidade do Convênio entre aquelas partes e consequentemente dos 

repasses mensais, bem como INDEFIRO a PENHORA “de eventual repasse 

realizado nos autos do Mandado de Segurança nº 

1012622-76.2017.811.0015” (ID. 12606657), pois não há “repasses” a 

serem efetuados naquele “writ”; VI – Assim, DETERMINO o CARÁTER 

SIGILOSO da presente DECISÃO, a qual deverá se TORNAR VISÍVEL após 

o seu CUMPRIMENTO; VII – APÓS, INTIME-SE a EXECUTADA para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO nos próprios autos, 

conforme art. 525 do CPC/2015; caso contrário, CERTIFIQUE-SE eventual 

DECURSO do PRAZO; VIII – Em havendo IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO no mesmo prazo legal; IX – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000443-76.2018.8.11.0015 AUTOR: 

RAQUEL CRISTINE FASBINDER RÉU: CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA proposta por RAQUEL CRISTINE 

FASBINDER, em desfavor do CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 

MATO GROSSO. Aduz o Requerente “concluiu o ensino médio no exterior, 

na School District of Bonduel, na cidade de Bounduel, Wisconsin, EUA, 

conforme certificados também em anexo, atendendo todos os aspectos 

exigidos pela RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2011-CEE/MT” e “em junho 

de 2017 a requerente solicitou junto ao Conselho de Educação a 

equivalência de seus estudos, para que possa ingressar em uma 

instituição de ensino superior”. Informa, que “a solicitação foi feita através 

do site http://sigeduca.seduc.mt.gov.br/cee/wceelogin.aspx dando origem 

ao processo 684/2017 (...) no entanto, até o presente momento o 

requerido não respondeu a solicitação da requerente”. Sustenta, que “a 

requerente foi admitida no curso de arquitetura junto a Faculdade Positivo, 

e precisa entregar a equivalência de estudos para realizar sua matrícula, e 

o prazo final para a entrega dos documentos é dia 01/02/18’”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência “para obrigar a requerida a concluir o 

procedimento de equivalência n. 684/2017, nos termos do art. 497 do CPC, 

sob pena de multa diária”. 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 CPC/2015 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 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende a conclusão de 

procedimento de equivalência nº 684/2017, em razão de ter concluído 

ensino médio fora do país, e agora foi admitida em curso de arquitetura e 

presida da mesma para ser matriculada. Neste sentido, vale destacar que, 

em ID. Num. 11448336 - Pág. 1 e Num. 11448324 - Pág. 1, a REQUERENTE 

demonstra que efetuou protocolo do procedimento de equivalência perante 

o “Sistema Integrado de Processos Educacionais – SIPE” e até o momento 

não fora emitido parecer quanto ao mesmo. Desse modo, configura-se 

razoável a concessão da medida em face da procrastinação da 
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Administração em analisar os pedidos da REQUERENTE, sem qualquer 

justificativa razoável. Com efeito, os atos da Administração Pública devem 

sempre orientar-se pelos PRINCÍPIOS da LEGALIDADE e da 

RESPONSABILIDADE do ESTADO por ATOS ADMINISTRATIVOS da 

MORALIDADE e os da RAZOABILIDADE, previstos no caput, do art. 37, da 

CF/88. Ademais, insta salientar que com a edição da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII, do art. 5º, da 

Carta Magna passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o 

PRINCÍPIO da EFICIÊNCIA, a RAZOABILIDADE dá DURAÇÃO dos 

PROCESSOS no ÂMBITO JUDICIAL e ADMINISTRATIVO. “In verbis”: “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” Nesse sentido tem decidido o E. TJMT: MANDADO DE 

SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL (LAU) – 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS – 

MÉRITO: RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 120 (CENTO E VINTE) 

DIAS PARA DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO 

PARCIALDA SEGURANÇA. É legítimo o Secretário de Estado de Meio 

Ambiente, para figurar no pólo passivo, diante da ilegalidade do ato 

impugnado, sendo que somente poderá ser desfeita pelo Impetrado. 

Admitida, no caso concreto, a legitimidade da autoridade coatora para 

figurar no pólo passivo do mandamus, a questão acerca da incompetência 

do egrégio Tribunal perde o objeto. No termos do artigo 37, da Lei nº 

7691/2002, e de120 (cento e vinte) dias, o prazo para analisar os 

processos administrativos. In casu esse prazo já se estendeu por mais de 

02 (dois) anos, de modo que a segurança deve ser concedida, tão 

somente para que a Administração analise o pedido. (Número do 

Protocolo: 122373/2011. Data de Julgamento: 3-5-2012. Relator Des. José 

Tadeu Cury.TJ/MT). MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE 

DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

(CAR). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 120 (CENTO E VINTE) 

DIAS PARA DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO 

PARCIAL DA SEGURANÇA. No termos do artigo 37 da Lei nº 7691/2002 é 

de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, o prazo para análise dos 

processos administrativos. In casu esse prazo já se estendeu por prazo 

muito superior, de modo que a segurança deve ser concedida, tão 

somente para que a administração analise o pedido em comento. (TJMT; 

MS 52377/2012; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Erotides Kneip 

Baranjak; Julg. 06/12/2012; DJMT 09/01/2013; Pág. 19). RECURSO DE 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA 

DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. IMÓVEL 

PERTENCENTE A CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE CONDÔMINO. 

EXIGÊNCIA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO DO PEDIDO. LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PENDÊNCIAS SOLUCIONADAS JUNTO AO ÓRGÃO 

AMBIENTAL. PROVA DA EXTINÇÃO DO CONDOMINIO. ANÁLISE TÉCNICA 

QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO. RECURSO 

PROVIDO. 1- os atos da administração pública devem sempre orientar-se 

por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da 

responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os 

da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88. 2- o atraso 

injustificado na avaliação final de projeto por parte de técnicos do órgão 

ambiental viola direito líquido e certo de quem postula licença ambiental 

para implantação de plano de manejo florestal, se todos os documentos 

necessários à instrução do processo administrativo foram apresentados. 

(TJMT; APL 89231/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria 

Erotides Kneip Baranjak; Julg. 24/04/2012; DJMT 05/09/2012; Pág. 25). 

Desse modo, encontra-se visível o “periculum in mora”, eis que a 

REQUERENTE necessita deste documento para dar continuidade em sua 

matrícula no curso superior de arquitetura, bem como, o “fumus boni juris” 

está representado pelo protocolo efetuado diante do sistema. Deste modo, 

diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido 

liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex 

positis”, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, 

DETERMINANDO a REQUERIDA a CONCLUIR o PROCEDIMENTO de 

EQUIVALÊNCIA n. 684/2017. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO, INTIMANDO desde DECISUM, para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 

183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 

e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003965-14.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ROMILDA DOS REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. IDOSA – PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO proposta 

por ROMILDA DOS REIS, por intermédio de sua advogada, contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“apresenta quadro clínico de Infarto Agudo do Miocárdio, de forma a 

necessitar do procedimento, denominado CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, 

conforme consta no documento que segue em anexo a esta exordial, 

formado pelo médico que atendeu a paciente, Dr. Thiago de Abreu 

(CRM-MT 5036), de maneira que o atendimento ora postulado atende ao 

princípio de que sua oferta deverá ser garantida pelo SUS, através do 

Estado do Mato Grosso e do Município de Sinop, mesmo que na rede 

provada, na hipótese de impossibilidade deste serviço em leitos oficiais”. 

(sic) Diante de seu atual quadro de saúde, necessita, com urgência, do 

procedimento “CINEANGIOCORONARIOGRAFIA”. Postula pela concessão 

da tutela antecipada para compelir os Requeridos a disponibilizarem à 

parte Requerente o procedimento de “CINEANGIOCORONARIOGRAFIA”, a 

ser pago pelo SUS, mesmo que na rede privada. CARREOU 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12630693. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 
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de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

p r o v i d e n c i e m ,  I M E D I A T A M E N T E ,  o  p r o c e d i m e n t o 

“CINEANGIOCORONARIOGRAFIA”, para a Parte Requerente, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12630693, devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO 

MÉDICO acostado ao Id. 12630693. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001955-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (EXEQUENTE)

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:

FLAVIO AUGUSTO ANHAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001955-94.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.630,61; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI Parte Ré: EXECUTADO: FLAVIO 

AUGUSTO ANHAIA Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos pelo art. 321 do Código de 

Processo Civil, emende a inicial, juntando aos autos petição inicial 

formulada nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC. Com a juntada do 

documento, conclusos à análise dos pedidos. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011726-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011726-45.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 750,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS NUNES Parte Ré: 

REQUERIDO: TATIANA DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc. Determino a 

Secretaria da Vara o cumprimento da decisão retro proferida, devendo ser 

designada nova data para audiência de conciliação, efetuando a intimação 

das partes para comparecimento. Às providências. SINOP, 10 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001277-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARCOLIN (EXEQUENTE)

CRISTIANO LUIZ KAISER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TADASHI INOVE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIANE RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRLANE DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001445-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAUT CONSTRUÇOES METALICAS EIRELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório 

deste Juizado, que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO PERANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório 

deste Juizado, que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001403-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MARTINELLI (EXECUTADO)

RUIDE ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório 

deste Juizado, que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001479-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REGINA DIAS KRUGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os títulos executivos originais junto ao Cartório 

deste Juizado, que será(ão) CONFERIDO(S) e CARIMBADO(S) pela Sr.ª 

Gestora, sob pena de extinção e arquivamento do feito; 2. CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011783-34.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SAMPATTI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS 62187139115 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011783-34.2014.8.11.0015; Valor causa: R$ 6.340,46; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 
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JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARI SAMPATTI 

DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: JOAO DE FREITAS 62187139115 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao postulado pelo exequente em mov. ID 

10775498, e verificando que o executado mudou-se do endereço 

inicialmente informado nos autos, consoante certidão de ID 5571279, tenho 

que merece guarida o pedido formulado pelo exequente, com fito de tornar 

eficaz, para os presentes fins de execução, a citação de ID 2016452, eis 

que efetivada no endereço inicialmente declinada nos autos. 2. Isto 

porque, o art. 19, §2º, da Lei n.º 9.099/95, dispõe que: As partes 

comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 3. Logo, 

quedando-se o executado inerte na sua obrigação de comunicar a 

mudança de endereço ocorrida no curso do presente processo, imperioso 

reconhecer como válida a intimação expedida no endereço inicialmente 

declinado; 4. Posto isso, e 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 Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC; 5. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 6. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 7. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 8. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 9. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCG COMERCIO E SERVICOS DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012899-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. DA SILVA COELHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011749-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001505-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001565-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada, bem como, INTIME-SE a mesma 

nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e 
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avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 

na mesma oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Às Providências

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011638-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PORTO (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR (EXECUTADO)

BENEDITO FERREIRA PORTO JUNIOR 05056666181 (EXECUTADO)

 

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, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 10 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/04/2018 14:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000325-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 14:30. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/04/2018 14:45. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000519-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE SOUZA MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES FAVARO & FAVARO LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/04/2018 15:00. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAIXAO SANTA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 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 23/04/2018 15:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELIDIEL DA SILVA WORNATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA PERES VIEIRA - ME (REQUERIDO)

SINOP FUTEBOL CLUBE (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 15:45. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005104-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAFAEL GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdery Ribeiro Souto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos a analise dos pedidos do Autor de 

intimação da parte Requerida via telefone e/ou aplicativo “whatsApp”. Pois 

bem. De proêmio, vale ressaltar ser inconteste que os critérios da 

oralidade, da simplicidade e da informalidade foram eleitos como 

orientadores dos Juizados. Porém, em que pese os argumentos lançados 

em petitório de Id 8766504 e ainda o respeitável parecer favorável do 

Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo - 

0003251-94.2016.2.00.0000) sobre as intimações via aplicativo 

“whatsApp”, esse meio de intimação, s.m.j., deverá seguir alguns critérios, 

tais como: primeiro - ser implantado na Comarca/Vara; segundo - as 

partes, voluntariamente, aderirem ao sistema, ou seja, para a diligência ser 

eficiente e, consequentemente, válida, este meio de intimação somente 

poderá ser usado quando ambas as partes aceitarem, assim, serem 

intimadas. Feitas estas considerações, DECIDO: 1- INDEFIRO o pedido de 

intimação da parte reclamada, via aplicativo “whatsApp”, a priori, uma vez 

que este sistema de intimação ainda não fora implantado nesta Comarca. 

2- DEFIRO pedido de INTIMAÇÃO via telefone (chamada de voz), o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária. 3- Com efeito, 

DESIGNE-SE nova data de audiência de conciliação, conforme critérios e 

pautas deste Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000603-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JUNIOR WASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARON SALES DE ARAUJO (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 16:00. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000690-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/04/2018 16:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000784-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDEROSE CUSTODIO CORREA-LINGERIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA RIBEIRO XAVIER DE OLIVEIRA (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 16:45. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005835-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI STRAUB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1005835-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARLI STRAUB REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o 

insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de vendedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

333, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se a Reclamante adquiriu um 

produto, máquina de lavar roupas, no estabelecimento da Reclamada, pelo 

valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), em 10 (dez) parcelas 

iguais e consecutivas. Quando da entrega, a Reclamada entregou outro 

modelo de produto que não o adquirido pela Reclamante. Inconformada, a 

Reclamante devolveu o produto e desfez a compra. Porém, a Reclamada 

não fez a sua parte em estornar os valores efetivamente pagos pela 

Reclamante até a data da devolução, bem como continuou de forma 

indevida a cobrar as parcelas mensais, sendo cobrada todas. 

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. Ademais, caberia a empresa reclamada fazer provas de 

suas alegações, disso ela não se desincumbiu. A responsabilidade das 

empresas reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “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.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada após o cancelamento da compra, ainda efetuou cobrança 

indevida ao consumidor. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, 

verbis: ?COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por vícios relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e risco. Caracterizada a cobrança 

indevida, surge o direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do 

parágrafo único do art. 42 do CDC. Não comporta reparos a sentença que 

fixa os danos morais com observâncias do critério da razoabilidade.? 

(RNEI, 1251/2009, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL/MT, 

Data do Julgamento 15/12/2009, Data da publicação no DJE 13/01/2010) 

(destaquei) No que tange aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da cobrança indevida, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, 

verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 
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sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das reclamadas, de forma solidária, ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Obstante 

a isso, pelos documentos anexos na inicial, vê-se claramente que a parte 

reclamante pagou indevidamente valores cobrados pela reclamada, 

devendo restituí-la em dobro, no montante total de R$ 1.880,00 (hum mil 

oitocentos e oitenta reais), a título de danos materiais, pagos em dobro, de 

repetição de indébito, referente ao valor pago pela Reclamante à 

Reclamada. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

peça inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante, o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data 

mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da 

citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.880,00 (hum mil 

oitocentos e oitenta reais), a título de danos materiais, repetição de 

indébito, já em dobro, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

desembolso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009665-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SERPA VALE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (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 23/04/2018 17:00. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TULIVAN DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 17:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TULIVAN DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/04/2018 17:30. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000966-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GARCIA ERNESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 17:45. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (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 25/04/2018 08:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (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 25/04/2018 08:15. Terça-feira, 10 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, efetuando o pagamento 

do saldo remanescente conforme postulado em Id. 11743848, sob pena de 

ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015).
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006864-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR KERBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006864-19.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO CEZAR KERBER 

REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. O requerido em preliminar alega incompetência do Juízo. 

Razão lhe assiste, visto que, a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia técnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código 

de Processo Civil, justamente para apurar se há algum defeito no veículo, 

quais são eles e, principalmente, qual o fato gerador, expediente que não 

se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os 

procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a 

norma inserta no art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a reclamação em 

epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata de 

negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que 

nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias. POSTO ISSO, ACOLHO a preliminar de “Incompetência do 

Juizado necessidade de prova técnica” e RECONHEÇO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

amparo no art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001741-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1001741-40.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: 

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: RODOBENS CAMINHOES 

CUIABA S/A Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

quanto à manutenção do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. No que tange a PRELIMINAR de carência da ação por 

FALTA INTERESSE DE AGIR esta não prospera. A parte Requerida aduz 

que não há inscrição ativa em nome da Reclamante e que, por esta ser 

devedora contumaz, afasta-se o caráter indenizatório por danos morais. A 

Autora, por sua vez, afirma a ser ilegal a manutenção do registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, pois afirma estar em dia com os 

pagamentos da renegociação da dívida firmada entre as partes. Nota-se, 

portanto, existência de lide entre as partes, apta a justificar a presente 

demanda; bem como cristalino o interesse de agir da parte Requerente em 

virtude da parte Requerida adotar posicionamento contrário. A parte 

Requerente informa que se quedou inadimplente nas parcelas dos 

contratos firmados com a Reclamada, e, por essa razão firmou o Termo de 

Confissão de Dívida de id. 4801770 – Pág. 2/4, para liquidar o saldo 

devedor da forma ali repactuada. Alega que, apesar de estar com os 

pagamentos da renegociação em dia, não foi dada a baixa nas 

negativações dos débitos repactuados. Em sede de contestação a parte 

Reclamada sustentou pela existência e regularidade do débito. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do débito 

que ensejou a negativação. Da análise dos autos observo que, conforme 

extrato de id. 4801763, a Reclamante estava inadimplente nos contratos nº 

700089008, 700080547, 700066710 e 700081534. Foram objetos de 

renegociação os contratos nº 700089008, 700080547 e 700066710. Ou 

seja, a dívida registrada para o contrato nº 700081534 permaneceu em 

aberto. A parte Autora comprovou o pagamento de 03 (três) das 04 

(quatro) parcelas renegociadas, e, também, demonstrou a quitação do 

débito registrado no contrato nº 70008153, na data de 09/01/2017. O 

extrato de negativação apresentado junto à inicial mostra que havia 03 

(três) registros incluídos a pedido da Reclamada, para os contratos nº 

700089008 e 700081534, e, a petição de id. 5592421 informa que estes 

tiveram sua baixa em 21/03/2017 e 12/01/2017. Conforme relatado pela 

própria Reclamante, o débito para o contrato nº 700081534, vencido em 

24/08/2016 e adiado para 22/12/2016, só teve sua quitação em 

09/01/2017. Assim, tendo a Reclamada promovido a baixa do apontamento 

em 12/01/2017, ou seja, 03 (três) dias após o pagamento, não há que se 

falar em conduta ilícita passível de indenização. Por outro lado, os 

apontamentos para o contrato nº 700089008 só foram baixados em 

21/03/2017, de forma que, apesar de a dívida para esse contrato ter sido 

renegociada, criando nova obrigação entre as partes, o registro do débito 

permaneceu por quase 03 (três) meses após a assinatura do Termo de 

Confissão de Dívida e pagamento da primeira parcela do acordo. Sobre a 

novação, vide art. 360 do Código de Processo Civil: Art. 360. Dá-se a 

novação: I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para 

extinguir e substituir a anterior; II – quando novo devedor sucede ao 

antigo, ficando este quite com o credor; III – quando, em virtude de 

obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor 

quite com este. A novação da dívida anterior deu-se com a sua 

repactuação firmada entre as partes que gerou nova obrigação. Assim, 

apenas o descumprimento dessa nova obrigação daria à Reclamada o 

pleno direito de inscrição do débito nos órgão de proteção ao crédito. 

Assim, in casu, tenho que a Reclamada manteve a negativação de débito 

anterior repactuado de forma ilegal no cadastro de inadimplentes. Sobre o 

assunto: APELAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. VÍCIO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. ART. 20 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA 

PELO CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE 

INADIMPLETES. OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL “IN RE IPSA” 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO NÃO 

PROVIDO; (TJ-SP. APL 00262706520128260576 SP. Publicado em 

09/06/2017). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a tutela 

deferida no id. 4834062, e, CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença, via 

de consequência DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 58623 Nr: 2052-05.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte promovente 

para que, no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos, requerendo o que 

for de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 276040 Nr: 13731-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. O. MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11.470

 Certifico que a audiência preliminar foi designada para 11/04/2018, às 

13:20 horas, a ser realizado nas dependências do Fórum da Comarca de 

Sinop - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000280-96.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.089,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DAIANI BUENO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que, em janeiro de 2017, a requerente estava de mudança da 

residência onde morava de aluguel, quando a requerida realizou uma 

inspeção na Unidade Consumidora (n° 6/949499-8), tendo apurado 

suposta irregularidade, que gerou uma cobrança referente a consumo 

recuperado no valor de R$ 2.089,76. Sustenta a autora que a vistoria foi 

realizada de forma unilateral, em dissonância com a regulamentação legal 

e que não realizou qualquer adulteração no medidor que justifique o valor 

cobrado, razão pela qual pugna pela antecipação da tutela, para que seja 

suspensa a cobrança do débito em discussão e a restrição anotada em 

seu nome, bem como para que a requerida se abstenha de suspender os 

serviços de energia, até ulterior deliberação. Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente demonstra, por meio dos documentos 

juntados que os valores cobrados, em discussão nestes autos, 

referem-se à recuperação de consumo, sendo vedada a suspensão dos 

serviços em relação a débito pretérito, especialmente em se tratando de 

recuperação de consumo, devendo o débito ser cobrado pelas vias 

ordinárias de cobrança, caso constatada a sua legalidade. Nesse sentido 

a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 713.139 - SE (2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI 

ABATH E OUTRO (S) PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO 

: POKEMODAS CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO 

EDILSON C DOS SANTOS ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se 

de agravo interposto pelo ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial da 

agravante. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com 

fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento à 

apelação da agravante nos termos da seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR 

CONSTATADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO 

FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE. Em se tratando de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada" 

recuperação de consumo ", o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, 

devendo os mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias 

de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a 

agravante, em recurso especial, contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 

8.987/1995, ao defender, em síntese, a legalidade do débito a título de 

recuperação de consumo que não é antigo, e da suspensão dos serviços 

por inadimplência. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, 

e-STJ). O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 

257/258, e-STJ). O referido decisum ensejou a interposição do agravo de 

instrumento ora em análise. É, no essencial, o relatório. Não merece 

prosperar o agravo. Com efeito, quanto aos artigos de lei apontados por 

violados, não merece ser conhecido o apelo, pois se verifica que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no 

sentido de é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso de débito pretérito. É o que se depreende do seguinte excerto do 

acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): "Contudo, é importante ressaltar que, 

em se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o 

caso da chamada"recuperação de consumo", o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que é indevido o corte de 

energia elétrica, devendo os mencionados débitos serem perseguidos 

pelas vias ordinárias de cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria 

cabível apenas quando a inadimplência do usuário disser respeito a conta 

regular, relativa ao mês do consumo." Com efeito, esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 374 de 446



que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia à autora, bem como RETIRE, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a negativação anotada em nome da autora, em razão do débito em 

discussão nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. 2 EXPEÇA-SE Ofício ao SERASA, 

solicitando a exclusão da negativação do débito discutido nos autos. 2. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação, após, de tudo 

certificado, remetam-se os autos conclusos para análise quanto a 

necessidade de instrução ou prolação de sentença. Cumpra-se, servindo 

a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000280-96.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.089,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DAIANI BUENO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz a 

requerente que, em janeiro de 2017, a requerente estava de mudança da 

residência onde morava de aluguel, quando a requerida realizou uma 

inspeção na Unidade Consumidora (n° 6/949499-8), tendo apurado 

suposta irregularidade, que gerou uma cobrança referente a consumo 

recuperado no valor de R$ 2.089,76. Sustenta a autora que a vistoria foi 

realizada de forma unilateral, em dissonância com a regulamentação legal 

e que não realizou qualquer adulteração no medidor que justifique o valor 

cobrado, razão pela qual pugna pela antecipação da tutela, para que seja 

suspensa a cobrança do débito em discussão e a restrição anotada em 

seu nome, bem como para que a requerida se abstenha de suspender os 

serviços de energia, até ulterior deliberação. Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque o requerente demonstra, por meio dos documentos 

juntados que os valores cobrados, em discussão nestes autos, 

referem-se à recuperação de consumo, sendo vedada a suspensão dos 

serviços em relação a débito pretérito, especialmente em se tratando de 

recuperação de consumo, devendo o débito ser cobrado pelas vias 

ordinárias de cobrança, caso constatada a sua legalidade. Nesse sentido 

a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 713.139 - SE (2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI 

ABATH E OUTRO (S) PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO 

: POKEMODAS CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO 

EDILSON C DOS SANTOS ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA 

NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se 

de agravo interposto pelo ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. contra decisão que obstou a subida de recurso especial da 

agravante. Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto com 

fulcro no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que negou provimento à 

apelação da agravante nos termos da seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR 

CONSTATADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO 

FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES DESTA CORTE. Em se tratando de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada" 

recuperação de consumo ", o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, 

devendo os mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias 
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de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a 

agravante, em recurso especial, contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 

8.987/1995, ao defender, em síntese, a legalidade do débito a título de 

recuperação de consumo que não é antigo, e da suspensão dos serviços 

por inadimplência. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, 

e-STJ). O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 

257/258, e-STJ). O referido decisum ensejou a interposição do agravo de 

instrumento ora em análise. É, no essencial, o relatório. Não merece 

prosperar o agravo. Com efeito, quanto aos artigos de lei apontados por 

violados, não merece ser conhecido o apelo, pois se verifica que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no 

sentido de é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso de débito pretérito. É o que se depreende do seguinte excerto do 

acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): "Contudo, é importante ressaltar que, 

em se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o 

caso da chamada"recuperação de consumo", o Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que é indevido o corte de 

energia elétrica, devendo os mencionados débitos serem perseguidos 

pelas vias ordinárias de cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria 

cabível apenas quando a inadimplência do usuário disser respeito a conta 

regular, relativa ao mês do consumo." Com efeito, esse é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: 

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 

SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações que advêm à pessoa 

que tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este 

essencial. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de suspender os 

serviços de energia à autora, bem como RETIRE, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a negativação anotada em nome da autora, em razão do débito em 

discussão nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. 2 EXPEÇA-SE Ofício ao SERASA, 

solicitando a exclusão da negativação do débito discutido nos autos. 2. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da prova neste feito, 

o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. 

Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação, após, de tudo 

certificado, remetam-se os autos conclusos para análise quanto a 

necessidade de instrução ou prolação de sentença. Cumpra-se, servindo 

a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 
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sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011827-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011827-70.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO 

DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I - Mérito Sustenta a parte requerente que tem 

recebido cobranças indevidas por parte da requerida no valor de R$ 

621,34, porém jamais utilizou os serviços da requerida. A parte requerida, 

em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante 

sustenta que não existe prova documental para comprovar a legitimidade 

do débito, nem ao menos a contratação. É breve relato. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Ademais, as 

telas de sistemas colacionadas na contestação, são documentos 

produzidos unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a 

legalidade na contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

cobrança indevida, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, o reclamante 

não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a 

personalidade, a moral e a dignidade a ponto de desencadear a 

condenação desejada, inclusive dispensou a produção de outras provas 

em sede de impugnação, como dito alhures. Certo, portanto, que se está 

diante de meros transtornos, dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, 

e situações como essa são insuficientes para gerar dano moral 

indenizável, quanto mais in re ipsa. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS. - Os aborrecimentos 

decorrentes da celebração de contratos, em geral, não são capazes de 

causar dano de ordem moral aos contratantes, devendo haver prova 

robusta de que a parte foi lesada em sua honra, sob pena de 

improcedência do pedido de indenização por danos morais”.(TJ-MG - AC: 

10145120169787001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2014) “APELAÇÃO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS, 

DISSABORES E CONTRARIEDADES - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 

Aborrecimentos, dissabores e contrariedades não ensejam, por si só, 

indenização por dano moral”.(TJ-MG - AC: 10558090129054001 MG , 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014) Por fim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da parte reclamada na ocorrência do fato danoso. 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na 

inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, 

determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013328-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL ALISSON DE SOUZA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013328-59.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 181,40; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MIKAEL ALISSON DE SOUZA PINHO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I - Mérito A priori, determino a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela 

parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, 

no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio 

eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

no valor de R$ 181,40, referente a suposto débito que desconhece, e que 

inexiste relação jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da 

parte requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não 

existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve 

relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos colacionados na 

contestação constam a assinatura ou a anuência da parte reclamante com 

relação a contratação com o banco cedente. Cabe ao requerido que 

alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas 

colacionadas na contestação, são documentos produzidos 
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unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00. Quanto a alegação da reclamada de que a 

parte requerente não juntou o comprovante original de negativação, o 

Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As 

reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, 

em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de 

fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem 

forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o reconhecimento de 

um documento como verdadeiro deixou de ser previamente exigido. Com o 

dispositivo acima referido nossa legislação passou a prestigiar o chamado 

princípio da verdade documental que considera o documento como 

verdadeiro até que provem o contrário. Cabe ainda salientar, que com a 

norma descrita acima é possível reconhecer validade aos documentos 

eletrônicos uma vez que não precisam de autenticação. Com relação ao 

documento oficial de extrato de restrição, cabia a empresa demandada 

apresentar indícios de que o documento apresentado pelo parte autora é 

ilegítimo, visto que, como empresa tem acesso irrestrito ao banco de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de 

provas, reconheço a legitimidade do documento apresentado pela parte. 

Ademais, a empresa tem acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC 

e outros, podendo muito bem ter juntado documento hábil para impugnar o 

juntado à inicial. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos mencionados 

na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “c” não seja cumprida. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004677-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto à inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. Apesar dos argumentos das 

partes Requeridas, o extrato anexado no id nº 6029163 comprova a 

existência de restrição do nome da parte Requerente. Contudo, a presente 

demanda não prospera. Na petição inicial a parte Requerente confirma que 

adquiriu via financiamento uma motocicleta; todavia apesar de afirmar que 

o negócio foi desfeito em verdade, trouxe aos autos apenas Termo de 

Responsabilidade (id nº 6029163), no qual a pessoa de FABIO CALEGARI 

DA PAZ, assume o ônus em pagar as parcelas em atraso e as vincendas, 

bem como transferir o financiamento para o nome deste. Do referido termo 

não é possível inferir que houve qualquer rescisão do contrato de 

financiamento, nem que a pessoa jurídica de ALTA FLORESTA MOTOS 

LTDA – Grupo Cometa assumiu quaisquer responsabilidades para com a 

parte Requerente; ao contrário, consta apenas que um funcionário desta 

entabulou acordo com a parte Requerente. Isto porque não restou 

demonstrado que referido funcionário possuía poderes legais para 

representar à pessoa jurídica. Com fulcro em tais razões deve ser 

reconhecida a arguida ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte Requerida, ALTA 

FLORESTA MOTOS LTDA posto que não deu causa à inserção do nome 

da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Quanto ao mérito da 

demanda esta não prospera. A parte Requerente aduz que teve seu nome 

indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, todavia não trouxe 

aos autos nenhum comprovante de que tenha solicitado a rescisão do 

contrato junto à instituição financeira Ré; nem ao menos que esta esta 

ciente e de acordo com o negócio entabulado entre a parte Requerente e a 

pessoa de FABIO CALEGARI DA PAZ. Para todos os fins legais é seu 

nome que consta no contrato de financiamento, conforme demonstram a 

documentação trazida aos autos pela parte Requerida. Desta forma, a 

parte Requerente possui culpa na inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes eis que não se cercou das cautelas necessárias, tais como, 

solicitar formalmente a rescisão do contrato de financiamento ou ao menos 

solicitar a anuência da parte Requerida para a transferência de 

titularidade. Incidindo portanto a excludente de responsabilidade prevista 

no art. 14, §3º, II, CDC. Uma vez que a parte Ré, BANCO PAN S.A, não 

participou do negócio entabulado entre a parte Requerente e o terceiro, 

FABIO CALEGARI DA PAZ, não há responsabilidade civil desta visto não 

ter assumido quaisquer obrigações; ressalva-se a possibilidade da parte 

Requerente, demandar especificamente contra a pessoa do Sr. FABIO 

CALEGARI DA PAZ por descumprir a avença. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação em face da 

parte Ré BANCO PAN S.A e via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO Quanto a parte Ré, ALTA FLORESTA MOTOS 

LTDA, ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008704-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE HOFFMANN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008704-64.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CILENE HOFFMANN Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. I - Preliminar: - Ilegitimidade passiva Pleiteando o 

requerente a condenação da segunda requerida BANCO BRADESCO S.A 

a reparação de danos resultantes dos fatos, a parte é legítimas para 

figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 18, CDC. O exame da 

legitimidade deve ser feito à vista do que a parte requerente afirmou, 

independentemente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso, afirmando a requerente que a 

segunda requerida causou-lhe danos materiais e morais, está ela 

legitimada para responder aos termos da ação, independentemente de, na 

análise do mérito, ser reconhecida ou não a culpa pelo evento danoso 

relatado na inicial. Rejeito, assim, a preliminar em referência. - Falta de 

interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o interesse 

processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo 

para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. II - Mérito: Aduz 

a parte requerente que é cliente da requerida, e sempre honrou com suas 

dividas em dia, mas no mês de junho de 2016, recebeu a fatura com 

vencimento para 17/06/2016 no valor de R$ 169,28 e efetuou o 

pagamento. Ocorre que a primeira requerida não reconheceu o 

pagamento, eis que o código de barras pago era referente a titulo bancário 

tendo como cedente o Banco Bradesco S.A. (Segunda Requerida). Ao 

procurar a segunda requerida para resolver a situação, não obteve êxito, 

assim requer indenização por danos morais decorrente de tais fatos. As 

partes requeridas alegam, em suma, que inexiste o dever de indenizar, 

que a repetição de indébito é descabida, bem como o descabimento da 

condenação em danos morais. A reclamante apresenta impugnação 

alegando total culpabilidade da segunda requerida pois quando da 

identificação da conta bancária beneficiária do código de barras, foi 

identificado o banco réu como credor, que se negou a devolver o valor e 

não prestou esclarecimentos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Compulsando-se 

os autos, constata-se que as partes requeridas não obtiveram êxito em 

sustentar satisfatoriamente sua tese de defesa, não apresentou nenhum 

documento apto a provar suas alegações. Com relação ao pedido de 

danos morais, Não sendo hipótese de dano moral puro, a indenização 

depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito 

de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente, no 

caso concreto. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter 

causado aborrecimentos à parte requerente, dessume-se que não 

ocorreu constrangimento grave, ensejador de ofensa à sua imagem ou 

dignidade. Por mais desconfortável financeiramente que seja o não 

recebimento pelos serviços prestados, ainda mais considerando a atual 

realidade da economia do país, tal fato não é a apto, de forma isolada, a 

configurar ato ilícito, nem pode ser elevado à esfera de dano moral, por si 

só. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, 

lesão de bem integrante da personalidade do autor. O mero aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, ainda que de ordem 

financeira, estão fora da órbita do dano moral, pelo que resta indeferido o 

pedido a este titulo. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Intime-se as partes, através de seus patronos. SINOP, 10 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005033-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PICCINI FEIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto à exigibilidade do 

cheque em cobrança, ante a existência de dúvidas quanto à autenticidade 

da assinatura aposta no documento. Em sua petição inicial a parte 

Requerente afirmou ser credora da parte Requerida na importância de R$ 

1.000,00 (um mil reais) representada pelo cheque nº 119 da Conta 

Corrente nº 517509, Agência 0234, Banco Bradesco emitido em 

29.11.2012 e pré-datado para 29.12.2012. Por seu turno a parte Requerida 

sustenta falsidade da assinatura eis que referida cártula foi extraviada em 

21.11.2012 conforme Boletim de Ocorrência nº 2012.464404 elaborado em 

05.12.2012 (id nº 11900491). Ainda trouxe aos autos Carta de Sustação 

de Cheques direcionada ao Banco Bradesco protocolada em 26.03.2013. 

Da análise dos autos verifica-se que referido título de crédito chegou às 

mãos da parte Requerente via endoso; ainda, é de se destacar que a 

parte Requerida apresenta diferentes assinaturas, pela simples 

comparação entre a Carta de Sustação (id nº 11900543) e Procuração (id 

nº 11894828). Não obstante, ante ausência de cópia dos documentos 

pessoais da parte Requerida e, sobretudo, ausência de cópia do Cartão 

de Assinaturas depositado junto ao Banco Bradesco, torna-se 

indispensável a realização de perícia grafotécnica para, primeiramente 

apurar, a veracidade da assinatura aposta do Cheque nº 119 da Conta 

Corrente nº 517509, Agência 0234, Banco Bradesco emitido em 

29.11.2012 e pré-datado para 29.12.2012. Somente após superada tal 

controvérsia é que se poderá analisar se, a conduta da parte Requerida 

em retardar em quatro meses a solicitação de sustação dos títulos teve 

influência nos fatos narrados. Desta forma, impõe-se a realização de 

perícia grafotécnica visando apurar se a assinatura aposta nos autos 

pertence à parte Requerida; porém, uma vez que a produção de prova 
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pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões visando não desperdiça-lo. 

E o art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO 

CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 

2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência 

a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca e, 

porque não dizer, deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013871-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI KIESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A competência no âmbito dos Juizados Especiais é, via de 

regra a do domícilio do Réu, conforme art. 4º, I da Lei nº 9.099/95. Neste 

caso, a parte Requerida reside na Av. Fernando Correa da Costa, 8205, 

CEP 78088-800, Cuiabá – MT; portanto a Comarca de Cuiabá/MT detém a 

competência para processar a presente demanda. Frisa-se que o 

reconhecimento de ofício da incompetência territorial no presente feito 

encontra-se em conformidade com o Enunciado nº 89 do FONAJE, in 

verbis: A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis. Bem como entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. […] Sentença mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016 - grifo nosso). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, III, da 

Lei n° 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA NUNES MAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK OAB - PR14878 (ADVOGADO)

SERGIO RICARDO TINOCO OAB - PR18619 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007341-42.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.685,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PLANOS DE SAÚDE, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANDIRA NUNES MAMA 

Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 12442460 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012970-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VISMAR BENITEZ ZANATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre 

que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a 

indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

No mérito, analisando os autos entendo que a demanda prospera em 

parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito 

motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso a inexistência da 

dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do nome do autor no rol 

de inadimplentes, verifico que o reclamante já possuía outras anotações 

em seu nome antes do registro impugnado nos presentes autos, incidindo, 

quanto aos danos morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima anotação, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece 

prosperar os postulados danos morais, eis que, da análise do extrato 

SPC/SERASA, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome da autora. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito e 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, 

da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 

meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012963-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 
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a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011764-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA CORREA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se nos autos 

juntando apenas documentos sem de fato contestar a ação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. A 

parte requerida foi devidamente citada, conforme se verifica dos autos. 

Portanto, DECLARO a REVELIA da parte requerida, existindo, portanto, 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente na 

petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos elementos 

suficientes para o julgamento da lide, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. Com a REVELIA prefalada, a Requerida deixou que cumprir 

com seu ônus processual, principalmente por se tratar de fato negativo 

que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o 

disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na 

colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato 

positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo 

(...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste 

incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outra anotação em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato aportado aos 

autos, verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas 

em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, por outro lado, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais, nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012961-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENIRA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela parte Autora, 

com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 
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de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 519,21 (quinhentos 

e dezenove reais e vinte e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 280947 Nr: 16470-25.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 A configuração do excesso de prazo constitui medida excepcional que 

somente pode ser concedida nos casos em que a demora decorra 

exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação, ou ainda, da 

inércia do próprio Poder Judiciário, em obediência ao princípio da razoável 

duração do processo, de modo que, não se enquadrando o presente caso 

em qualquer destas situações, não há que se falar em constrangimento 

ilegal. Por fim, acerca da periculosidade do requerente, verifica-se que o 

acusado responde a outra ação penal, na Comarca de Várzea Grande/MT, 

também pela prática do crime de homicídio qualificado, inclusive, já foi 

pronunciado também por aquele juízo para submissão a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, o que além de ressaltar a periculosidade do acusado 

demonstra fortes riscos de reiteração delitiva. Ante o exposto, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado UEDER SILVA MACEDO, 

ante a inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito e 

consequente constrangimento ilegal. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 312145 Nr: 15859-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEMOS DA SILVA - 

OAB:23152/O

 Código n° 312145

Vistos,

 Intimem-se a Defesa para que se manifeste acerca do aditamento à 

denúncia oferecido pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, 

com fundamento no artigo 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 421-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:

 Código n°89105

Vistos,

 Considerando a instalação da 4° Vara Criminal nesta Comarca, bem como 

o teor da Resolução n° 015/2017 – DTP, que atribuiu novas competências 

às Varas Criminais, reconheço a incompetência deste juízo e, por 

conseguinte, declino da competência para o julgamento do presente feito, 

determinando a sua remessa à 4ª Vara Criminal desta Comarca, a qual é 

competente para processar e julgar, privativamente, as ações penais e as 

execuções penais provisórias e definitivas relativas aos crimes previstos 

Lei nº 11.343/06.

Procedam-se às anotações e baixas necessárias, encaminhando-se os 

autos àquele juízo.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321949 Nr: 4302-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADOLFO HENRIQUE ROHDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HELEODORO 

BRANDÃO - OAB:19221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, 

explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do acusado. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 321953 Nr: 4305-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER GOMES FERREIRA, WG CENTRO 

ATACADISTA LTDA- ME, NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 321953

Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

WAGNER GOMES FERREIRA e WG CENTRO ATACADISTA LTDA, neste 

ato representado por NILZA APARECIDA PEREIRA FERREIRA, 

consubstanciado no valor de R$ 14.318,98 (quatorze mil trezentos e 

dezoito reais e noventa e oito centavos) fracionados em meio a cheques e 

pecúnia, aduzindo ser este valor proveniente da atividade comercial 

desenvolvida pela empresa requerente.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, visto que o veículo ainda interessa à instrução processual, uma 

vez que, há indícios de que os referidos valores poderiam ser destinados 

ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, em detrimento 

da facilitação quanto ao delito de contrabando investigado nos autos 

Código n° 322461.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Em regra, as coisas apreendidas podem ser restituídas ao seu 

proprietário, desde que não mais interessem ao processo, ressalvados os 

instrumentos e produtos do crime cujo porte, fabrico, alienação ou 

detenção constitui fato ilícito, os quais em hipótese alguma serão 

restituídos.

No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação acerca da 

origem dos valores apreendidos. Destarte, verifica-se que, das provas 

colhidas nos autos, extrai-se fortes indícios de que os valores que se 

pretende a restituição, em tese, poderiam ser utilizados para o pagamento 

de vantagens indevidas a agentes públicos, conforme descrito nos autos 

Código n° 322461.

Portanto, não restam dúvidas de que os valores interessam à instrução 

processual e, portanto, não são passíveis de restituição, no presente 

momento.

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo requerente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315629 Nr: 18066-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CARVALHO ESTRELA, VILSO LUIZ 

DEON, NEREU FRANÇA DEONEL, TIAGO DIEGO ESTRELA, ELHEGETINEI 

FELIX TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASAGRANDE - 

OAB:OAB/MT21925/O, RINALDO SERGIO DOS SANTOS - OAB:22154/O, 

RINALDO SERGIO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 22.154, THIAGO DOS 

SANTOS RICHOPPO - OAB:21462/MT

 Quanto às demais alegações expendidas pela defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real e Favor Rei, de modo que 

entendo não ser o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP).Destarte, dando regular prosseguimento ao feito, 

prossiga-se no cumprimento da decisão acima exarada, no tocante à vista 

dos autos ao Ministério Público.Notifique-se o Parquet e a 

Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 294355 Nr: 4952-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE DA SILVA, WESLEY DE ARAÚJO 

VOGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código n° 294355

Vistos,

 Trata-se de ação penal instaurada para apuração da prática dos crimes 

tipificados no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, 

supostamente praticado pelos acusados WESLEY DE ARAÚJO VOGEL e 

MICHELE DA SILVA.

À fl. 340, aportou nos autos certidão de óbito do acusado WESLEY DE 

ARAÚJO VOGEL.

É o breve relatório.

 DECIDO.

A certidão de óbito (fl. 340) comprova que o acusado WESLEY DE 

ARAÚJO VOGEL faleceu no dia 05/03/2018, tendo como causa morte: 

choque séptico, síndrome hepatorrenal, cirrose hepática.

 Em razão da ocorrência da morte do Acusado, deve ser declarada extinta 

a sua punibilidade nos termos do artigo 107, I, Código Penal.

Isto posto, julgo extinta a punibilidade do acusado WESLEY DE ARAÚJO 

VOGEL, brasileiro, convivente, com 24 anos de idade, natural de Sinop/MT, 

filho de João Vogel e Inês Ferreira de Araújo, 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.

 Ainda, presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como visando 

não incorrer em prejuízo à Defesa, recebo o aditamento das razões 

recursais apresentadas pela Defesa da acusada Michele da Silva às fls. 

329/330. Outrossim, considerando que já se encontram acostadas aos 

autos as contrarrazões (fls. 341/346), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319674 Nr: 2842-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado Denner 

Felipe Felizardo e Silva, OAB/MT 21678, indicado pelo réu, para que no 

prazo legal apresente resposta à acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 316272 Nr: 402-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT 

- 16.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 316272

Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição, formulado por MARCOS DA SILVA 

SANTOS, consubstanciada em uma motocicleta marca/modelo Honda 

C100/Biz, ano 2004/2005, placa JZT-9921, chassi 9C2HA07005R000635, 

RENAVAN 0838485146 apreendido quando da prisão do acusado LEDIEL 

JOSÉ FELISBERTO.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Analisando os autos, verifica-se que a requerente comprovou, por meio 

de cópia de documentos (fl. 12), a propriedade da motocicleta 

marca/modelo Honda C100/Biz, ano 2004/2005, placa JZT-9921, chassi 

9C2HA07005R000635, RENAVAN 0838485146, e, ainda, verifico que não 

se trata de produto de crime.

 Ademais, por ora, não antevejo interesse ao processo da manutenção de 

sua apreensão nos autos, razão pela qual, tenho que deve ser restituído.

Consigno, ainda, que com fundamento no artigo 328, § 14º, da lei n° 

13.160/2015 , as despesas de estadia e de guincho não poderão ser 

cobradas do proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica 

de direito público, por meio das vias cabíveis.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição da motocicleta, marca/modelo Honda 

C100/Biz, ano 2004/2005, placa JZT-9921, chassi 9C2HA07005R000635, 

RENAVAN 0838485146, apreendido nos autos ao requerente, lavrando-se 

o competente termo de restituição.
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Notifique-se o Ministério Público e o Advogado.

Intime-se o requerente.

Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 205258 Nr: 7191-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FERNANDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, ante o teor da certidão de fl. 215-vº, decreto a revelia do 

acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, posto que 

se colocou em lugar ignorado do juízo.

Outrossim, ante o teor das informações constantes às fls. 220, solicite-se 

a devolução da carta precatória expedida com a finalidade de inquirir a 

testemunha José Pereira de Santana, visto que fora devidamente 

cumprida.

Com o aporte da missiva, volvam-me os autos conclusos para novas 

deliberações.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 250794 Nr: 18702-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Certifico e dou fé que a advogada TEREZINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES, fica devidamente intimada à apresentar nestes autos 

Alegações Finais na forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco )dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 252904 Nr: 19777-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA TEREZINHA DE 

CAMPOS - OAB:18696

 Certifico e dou fé que a advogada MARGARIDA TEREZINHA DE CAMPOS, 

fica devidamente intimada à apresentar nestes autos Alegações Finais na 

forma de memoriais, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 240331 Nr: 12196-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MORBACH DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA TEREZINHA BANTLE - 

OAB:OAB/MT 17363

 Ação Penal - Código Apolo 240331.

Vistos.

Diante da necessidade de adaptação da pauta de audiências, redesigno o 

ato anteriormente aprazado para o dia 18 de outubro de 2018, às 

15h15min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado.

Requisite-se o Policial Militar Valdeci de Morais.

Intimem-se as testemunhas Júlio e Josemar, devendo constar no mandado 

que deverá trazer seu documento de identificação no dia da audiência 

acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 20 de março de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1001601-79.2016.8.11.0002 AUTOR: VALDIRA DAS GLACAS DE 

ALMEIDA RÉU: CLAUDIOMIR LOPES Vistos; A audiência restou 

prejudicada ante o não comparecimento do requerido. assim, aguarde-se o 

retorno da carta precatória, após, conceda-se vista dos autos ao 

advogado da parte parte autora pelo prazo do artigo 218, § 3º do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Desta audiência saem os presentes intimados. M

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005530-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO LOPES (REQUERIDO)

 

Vistos. João Gumercindo Cassim requer a interdição de ÂNGELO LOPES, 

alegando que o idoso está internado no Lar dos Idosos São Vicente de 

Paula, nesta cidade, onde o requerente é diretor da referida instituição. O 

idoso sofre de Demência, CID F02. Requer a procedência do pedido com o 

decreto da interdição e a sua nomeação como curadora. Determinada a 

emenda da inicial, o requerente atendeu a determinação. Vieram-me os 

autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO 

INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade sofrida pelo interditando, bem 

como sua incapacidade de gerir os próprios negócios, restou 

comprovada, por intermédio da documentação acostada aos autos. Dessa 

forma, conclui-se que o interditando não possui condições de reger sua 

própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente. Há prova de que o interditando foi submetido à exames 

médicos, pelo que concluiu-se que necessita da ajuda e atenção de 

terceiros. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador 

provisório - Cabimento - Agravada portadora de transtorno de 

personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - 

Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , 

Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito 

Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). A Tutela de urgência 

(GÊNERO) pode ser antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os 

seguintes requisitos: · Probabilidade do direito (fumus boni iuris): 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos; convencimento de que o direito que se postula é provável. · E 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): 
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há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, 

temos a lição do Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do 

exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de ÂNGELO LOPES – 

qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, por 

conseguinte, nomeio como CURADOR Provisório o Requerente – João 

Gumercindo Cassim, que deverá prestar compromisso por termo, bem 

como apresentar a declaração de bens e renda do interditando. Adote Sr. 

Gestor as providências pertinentes: I- Designo o dia 09/05/2018 às 14:40 

horas para a realização da entrevista com o interditando, in loco. II- 

CITE-SE o interditando, para que tome ciência da data designada, em 

conformidade com o artigo 751 do Código de Processo Civil. III- Após a 

audiência de interrogatório, poderá o interditando, impugnar o pedido, no 

prazo de quinze dias, contados da audiência. IV- Notifique-se o Ministério 

Público. V- INTIME-SE. VI- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005526-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. João Gumercindo Cassim requer a interdição de MANOEL DA 

SILVA, alegando que o idoso está internado no Lar dos Idosos São 

Vicente de Paula, nesta cidade, onde o requerente é diretor da referida 

instituição. O idoso sofre de Demência, CID F02. Requer a procedência do 

pedido com o decreto da interdição e a sua nomeação como curadora. 

Determinada a emenda da inicial, o requerente atendeu a determinação. 

Vieram-me os autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO 

INTERLOCUTORIAMENTE. A enfermidade sofrida pelo interditando, bem 

como sua incapacidade de gerir os próprios negócios, restou 

comprovada, por intermédio da documentação acostada aos autos. Dessa 

forma, conclui-se que o interditando não possui condições de reger sua 

própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente. Há prova de que o interditando foi submetido à exames 

médicos, pelo que concluiu-se que necessita da ajuda e atenção de 

terceiros. Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador 

provisório - Cabimento - Agravada portadora de transtorno de 

personalidade do tipo bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - 

Justificada a curatela provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , 

Relator: Sousa Lima, Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito 

Privado A, Data de Publicação: 29/04/2008). A Tutela de urgência 

(GÊNERO) pode ser antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os 

seguintes requisitos: · Probabilidade do direito (fumus boni iuris): 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos; convencimento de que o direito que se postula é provável. · E 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, 

temos a lição do Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do 

exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de MANOEL DA SILVA– 

qualificado na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida e, por 

conseguinte, nomeio como CURADOR Provisório o Requerente – João 

Gumercindo Cassim, que deverá prestar compromisso por termo, bem 

como apresentar a declaração de bens e renda do interditando. Adote Sr. 

Gestor as providências pertinentes: I- Designo o dia 09/05/2018 às 14:50 

horas para a realização da entrevista com o interditando, in loco. II- 

CITE-SE o interditando, para que tome ciência da data designada, em 

conformidade com o artigo 751 do Código de Processo Civil. III- Após a 

audiência de interrogatório, poderá o interditando, impugnar o pedido, no 

prazo de quinze dias, contados da audiência. IV- Notifique-se o Ministério 

Público. V- INTIME-SE. VI- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003085-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. P. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. J. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. ELOÁ VALENTINA POMPEU DE JESUS, representada pela sua 

genitora, ingressou com a presente AÇÃO DE ALIMENTOS em face de 

LUCAS DE JESUS SILVA. O feito seguiu seu trâmite contencioso até que 

as partes se compuseram (id. 10393798), definindo o valor dos alimentos. 

O Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo entabulado. 

Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Não há preliminares a serem apreciadas. O pedido é pertinente, tendo em 

vista a transação celebrada pelas partes, preservados, inclusive os 

respectivos interesses. Desta forma, Homologo para que surta, seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada em audiência e, por 

consequência, resolvo O MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso iII, alínea 

“b” do CPC. Nos termos do acordo, fixo os alimentos em 29,89% do salário 

mínimo, com incidência sobre o 13º salário. Quantia essa a ser 

descontada de sua folha de pagamento e depositada na conta em nome 

da genitora da menor. Arcará ainda o requerido com 50% (cinquenta) por 

cento das despesas médicas, hospitalares, mediante apresentação de 

nota fiscal e/ou receituário médico, e 50% (cinquenta) por cento dos 

gastos com material escolar no início do ano letivo. Após o decurso do 

prazo recursal e depois de observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publique-se Intimem-se Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001602-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ED FERNANDO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Camila Martins de Almeida (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal da menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio do requerente e da requerida, sem prévio 

aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) dias. IV- 

Cite-se a requerida, intimando-a, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação que designo para o dia 10/05/2018, às 13:00 horas, nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado 

de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 

estar desacompanhado 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, do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. Viii- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 278646 Nr: 22290-40.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGG, MG, MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de execução de alimentos proposta por LUIZ GUSTAVO 

GONÇALVES E MATHEUS GONÇALVES, representados, em face de JOSÉ 

EMILIO BARDI DA CRUZ.

Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há anos, diante 

da inércia da autora, que embora devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, já que presumo válida a 

intimação de fls. 27 e 50, uma vez que dirigida ao endereço informado na 

inicial, cumpre às partes atualizar o respectivo endereço sempre que 

houver modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 274, 

parágrafo único, do CPC.

Note-se que foi envidado todos os esforços tendentes chamar a 

exequente aos autos.

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso III, 

§1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398896 Nr: 10749-68.2015.811.0002

 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: KBC, ÉBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito (fl. 

68), sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação (fl. 70).

Destarte, intimada pessoalmente para dar prosseguimento no fei-to, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 230150 Nr: 10310-67.2009.811.0002

 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: APARECIDA SANDRA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILENE DE AQUINO BEZ BATTI - 

OAB:11647/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, por abandono de causa (ART. 485, 

parágrafo 1º do CPC), já que a partir da entrada em vigor da Lei 

11.441/2007, o inventário, pode ser realizado extrajudicialmente. O 

processo 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 211914 Nr: 7378-43.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDO.rPsmJMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT, JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES - 

OAB:ESTAGIÁRIA ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, 

bem como seus representantes processuais (fl. 147/152/153), sob pena 

de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação (fl. 154).

Destarte, intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, como 

não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil.

Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009427-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MEIRELES (REQUERENTE)

JACKLAYNNE APARECIDA VIANA FRANCO MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009427-25.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Advogada da Autora para ciência da decisão de ID 11884218. 

Várzea Grande/MT, 10 de abril de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001605-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. S. L. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001605-48.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte Autora e 
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ao Ministério Público para ciência da decisão de ID 12236336. Várzea 

Grande/MT, 10 de abril de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002467-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. L. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. Z. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1002467-19.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(o) Advogado(a) da Parte Autora e 

ao Ministério Público para ciência da decisão de ID 12569605 e da certidão 

que designou audiência de ID 12595038. Várzea Grande/MT, 10 de abril de 

2018. Edith Garcia Gestora Judiciária em Substituição

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008428-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. D. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. D. O. (TESTEMUNHA)

J. V. D. S. (TESTEMUNHA)

J. V. D. M. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1008428-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 12428401. Várzea Grande/MT, 6 de abril de 2018. 

Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 97533 Nr: 6907-95.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ SOARES GOSTTS FRITS, JANE 

ELOISA SOARES DA SILVA, JONY SOARES DA SILVA, ADSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT, LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - OAB:22705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, com fundamento no art. 203, parágrafo 4º do N.C.P.C., 

em face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos 

autos, encaminho-o à Imprensa, para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Edith Garcia

Analist Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 532479 Nr: 105-72.2018.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPR, MLGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILEUZA APARECIDA GARCIA - 

OAB:8130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial deverá ser 

emendada, na medida em que não há pedido de assistência jurídica 

gratuita, com os documentos pertinentes ao deferimento do benefício ou 

comprovação do recolhimento de custas processuais, bem ainda não foi 

atribuído valor à causa (art. 318, V, do CPC), no prazo de 10 (dez) dias.

Com esta, ao Ministério Público.

Sem prejuízo do contido acima, retifique-se na capa dos autos o numeral 

correto desta Comarca.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 09 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 437601 Nr: 5459-38.2016.811.0002

 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: LDST, KDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO AMORIM MOLINA - 

OAB:21636

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

nos artigos 231 e 232, ambos do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para o fim de fixar os alimentos definitivos em 

57,66% do salário mínimo, atualmente R$550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais).Os alimentos deverão ser colocados à disposição do filho até o dia 

10 (dez) de cada mês, a partir da citação, em conta bancária da genitora 

do infante, indicada às fls. 12. O valor fixado retroage à citação, como 

dispõe o artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em virtude do disposto no 

art. 82 e parágrafos do NCPC. P. R. I.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de Abril de 2018. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 385283 Nr: 2211-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella A. Rodrigues 

Coutinho Cathalat - OAB:12336, Monique Abreu Gama - OAB:12716

 VISTOS etc.

Diante da infrutífera tentativa de composição amigável entre as partes, 

intimem-se para alegações finais no prazo sucessivo de 15 dias.

Após, ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos para sentença.

Várzea Grande/MT, 09 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 330060 Nr: 26356-92.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDGLDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:
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 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para 

o fim de decretar o DIVÓRCIO do casal com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. P. R. I.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, inciso I, do Código Civil), anotando-se que a requerida voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja: Joelma da Guia Lemos do Couto (fls. 13) e que 

não há bens a partilhar.Em seguida, arquive-se com baixa na 

distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de Abril de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007667-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007667-41.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 06/10/2018 (Id10215138), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/06/2018, às 16:00horas. Várzea Grande/MT, 09 de abril de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007667-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007667-41.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 06/10/2018 (Id10215138), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 05/06/2018, às 16:00horas. Várzea Grande/MT, 09 de abril de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002499-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE VIEIRA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002499-24.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 190.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[BEM DE FAMÍLIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MAURICIO DE PINHO Parte Ré: 

REQUERIDO: LUCINEIDE VIEIRA RONDON Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

proposta por JOSÉ MAURÍCIO DE PINHO, em desfavor de LUCINEIDE 

VIEIRA RONDON, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Contudo, para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Denota-se dos autos que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, razão pela qual, 

determino a intimação da parte autora para que proceda a emenda a inicial 

no prazo do art. 321, p. ú. do CPC/2015, sanando as irregularidades 

existentes, qual seja, acostando aos autos cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento – caso já tenha sido casado anteriormente – 

com averbação de divórcio, bem como apresentando declarações 

firmadas por 3 (três) testemunhas que atestem a convivência e o 

respectivo período, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a 

emenda, volva-me imediatamente concluso para análise. Intime-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 452452 Nr: 12991-63.2016.811.0002

 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: RQSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMFPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:6.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a expedição de alvará judicial para que a 

Inventariante possa levantar o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) 

depositado junto ao Banco Bradesco em nome do “de cujus”.Consigno que 

o valor que cabe à menor de idade (25% do valor), deverá ser depositado 

em conta judicial, comprovando-se nos autos em cinco dias contados do 

levantamento do valor pelas herdeiras.Com o aporte da prestação de 

contas da Inventariante, dê-se vistas à Fazenda Pública e ao Ministério 

Público.Indefiro, por ora, o pedido de recebimento de créditos em soja em 

favor do “de cujus”.Intime-se a Inventariante para que providencie o 

recebimento do crédito em soja, conforme estipula o contrato de compra e 

venda de fls. 52/53, e, havendo opção de recebimento em dinheiro, este 

deverá ser depositado em conta judicial, com posterior levantamento, se o 

caso.Expedido o alvará, retornem-me os autos conclusos para nomeação 

da perita Contadora.Intimem-se.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 09 de Abril 

de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 303715 Nr: 24673-54.2012.811.0002

 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: RDR, MASDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDR, RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1761, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA/DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA/DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex Positis, diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

reconvenção e, via de consequência; declaro extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.Sem custas e 

honorários advocatícios diante dos benefícios da gratuidade de Justiça 

que ora defiro, com escoro no art. 98 do CPC/2015.Publique-se. Intime-se 

e cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.Às providências.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002483-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. F. (AUTOR)

LUCIMAR SANTANA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO JOSE DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002483-70.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 63.956,78; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIMAR SANTANA FARIA, RAFAEL 

ROCHA FARIA Parte Ré: RÉU: FLORISVALDO JOSE DA ROCHA Vistos 

etc. Trata-se de Execução de Título Judicial que RAFAEL ROCHA FARIA, 

representado por sua genitora Sr.ª LUCIMAR SANTANA FARIA, move em 

face de FLORISVALDO JOSÉ DA ROCHA, pelo que determino a 

regularização junto ao sistema PJE. Concedo os benefícios da gratuidade 

de justiça, nos termos do art.98 do Código de Processo Civil. Como sabido, 

a execução pelo rito da prisão dos três últimos meses que antecedem o 

protocolo do pedido, ou seja, fevereiro, março e abril de 2018, bem como 

as que venceram no curso do processo. Já as demais parcelas descritas 

na petição inicial tramitarão pelo rito da expropriação. Destarte, para o 

regular processamento do feito pelos ritos distintos de penhora e prisão 

civil, determino o seguinte: 1) Rito Penhora (artigo 523, Código de 

Processo Civil): intime-se o executado para pagamento da prestação 

alimentícia compreendida pelos meses de Janeiro/2009 a Janeiro/2018, 

bem como o valor referente a partilha (id. n. 12499274-pág. 1), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de penhorar tantos bens quanto necessário 

para satisfação do débito; 2) Rito Prisão (artigo 528, Código de Processo 

Civil): intime-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão: a) pagar o débito exequendo Fevereiro, Março e Abril 

/2018, bem como as que venceram no curso do processo; b) provar que o 

fez, ou; c) justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão conforme disposto no artigo 528, § 7º do Código de 

Processo Civil, bem como as restrições previstas no § 1º do artigo 

supracitado. Consigno que, em caso de não cumprimento, esta decisão 

será levada a protesto (Artigo 528 § 1º do Código de Processo Civil/2015). 

Autorizo desde já a intimação na forma do art. 212, § 1º e 2º, do Código de 

Processo Civil, dada à magnitude do direito em questão, que se traduz em 

fonte da própria subsistência. Caso seja efetuado pagamento mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, intime-se a parte autora a se 

manifestar no prazo de 24 horas da juntada do documento. Remeta-se os 

autos ao Contador Judicial para atualização dos débitos executados, cujos 

valores deverão constar nos respectivos mandados na forma da lei. 

Após, certificada eventual inércia, colha-se manifestação do Ministério 

Público Estadual e em seguida, concluso. Intime-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002621-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002621-37.2018.8.11.0002. 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 Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isento do pagamento de custas processuais (CPC, 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 (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002604-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002604-98.2018.8.11.0002. Vistos... Por se tratar de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL C/C PEDIDO 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR, proposta pelo ERMINIA DA SILVA 

ALMEIDA, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão 

goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, 

nos termos dos artigos 62 e 64 ambos do CPC. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão do art. 64, § 1o e § 

3o, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao juízo competente, 

com nossas homenagens, anotando-se as baixas devidas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002622-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BRAMBILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo n° 1002622-22.2018.8.11.0002. 

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 Nos termos do Novo CPC, Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao valor 

atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, 

caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de custas 

processuais (CPC, 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 (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002639-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA OAB - SP290115 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EXATA - ATACADO E VAREJO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002639-58.2018.8.11.0002. Vistos... Analisando a inicial e 

os documentos que a instruem, não localizei pedido de justiça gratuita, tão 

pouco comprovante de pagamento referente ao recolhimento das custas e 

taxas judiciárias. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das 

custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002652-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1002652-57.2018.8.11.0002 Vistos... Por verificar que a 

petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação nos termos do art. 320 do NCPC, faculto ao autor a 

emenda da inicial, devendo juntar extrato original expedido diretamente 

pelo Serasa e/ou SPC, devidamente timbrado, a fim de demonstrar 

cabalmente a restrição, no prazo de quinze dias sob pena de 

indeferimento da petição inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002683-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANA BISTRO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002683-77.2018.8.11.0002. 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 Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isento do pagamento de custas processuais (CPC, 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 (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 516388 Nr: 22481-75.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SULZABACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRONEGÓCIOS LTDA ME, PEDRO 

CARDOSO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS PERILLO FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 22481-75/2017. (Cód. 516388)

Vistos...

O Novo Código de Processo Civil de 2015 extinguiu as Medidas Cautelares 

e dividiu as tutelas provisórias em dois tipos: as tutelas de urgência, 

gênero que abrange as tutelas satisfativas e cautelares e as tutelas de 

evidência.

Nas tutelas de urgência objetivou-se priorizar a natureza da tutela 

requerida. Assim, quando a tutela de urgência tiver natureza satisfativa, 

será chamada de antecipada, e quando tiver natureza conservativa, será 

tida como cautelar, observando-se, para tanto, os procedimentos 

específicos inerentes a cada espécie de tutela de urgência.

Nesse sentido, as tutelas de urgência estão indicadas a partir do art. 300 

sendo concedida, independentemente de sua natureza, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo.

 As tutelas de urgência podem ser concedidas de forma antecedente (ou 

seja, a parte entra com o pedido antes da existência de qualquer processo 

sobre o tema) ou incidental (no âmbito de um processo que já existe).

Dessa forma, oportunizo a parte autora nova emenda da inicial, devendo 

indicar qual tutela pretende em sua inicial, no prazo de 15 dias sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321), parágrafo único.

Deve ainda, dizer se possui interesse na autocomposição (CPC, §5º, art. 

334).

 No mesmo prazo, DETERMINO a intimação da parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas 

processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição 

deste feito (art. 290, NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de abril de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 391963 Nr: 6527-57.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOALINA MOREIRA SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo n.º 6527-57/2015. Cód. 391963

Processo n.º 6527-57/2015. (Cód. 391963)

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por PASCOALINA MOREIRA SANTOS em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em face do pedido de desistência formulado pelo autor às fls. 136, 

manifestou-se a parte requerida às fls. 138/139, todavia, observo que o 

réu não trouxe nenhuma causa relevante que justificasse a discordância 

ao pedido de desistência.

Dessa forma, por entender que a justificativa de prosseguimento precisa 

ser bastante plausível , não se reconhecendo mera negativa de 

concordância, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA 

AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados referente aos 

honorários periciais, conforme requerido pelo réu às fls. 138/139, devendo 

a Sra. Gestora providenciar a expedição do respectivo alvará, Expeça-se 

o necessário

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter 

dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 
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com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50.

Decorrido o prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, 05 DE ABRIL DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388353 Nr: 4324-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - 

EPP, SERGIO SARRO ALVES, REGINA BATISTA PINTO SARRO, MARIA 

CAROLINE PERES GALLO, BRUNO PERES GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 Processo n° 4324-25/2015 (Cód. 388353)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório manifeste-se a autora quanto à petição e 

documentos de fls. 262/326 no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e havendo ou não manifestação, conclusos para 

análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 06 de abril de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404990 Nr: 13910-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEIS RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE TRANSPORTES LTDA ME, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 

OAB:16.319 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - 

OAB:67.082/SP

 Processo n.º 13910-86/2015 (Cód. 404990)

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/05/2018, às 

15h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 06 de abril de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431337 Nr: 1722-27.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA, IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA, THIAGO DOS SANTOS CARVALHO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Gama Martins - 

OAB:13.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Processo Código 431337

Vistos...

Em virtude da composição amigável das partes que informaram as 

fls.100/114, e na forma especifica do artigo 487, inciso III, alínea b, 

procedo a HOMOLOGAÇAO DO ACORDO, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos e em consequência na forma do “caput” dou o processo 

julgado com resolução de mérito;

Sem custas e honorários cada parte que arque com os honorários de 

seus advogados, em virtude do acordo.

 Conforme requer o autor as fls.131, homologo também a desistência da 

citação do segundo requerido e autoriza o levantamento dos valores 

depositado pelo primeiro requerido, expedindo-se o respectivo alvará 

eletrônico com as cautelas de praxe;

Proceda a certificação do transito em julgado, após ao arquivo

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 7045-04.2002.811.0002

 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: VICTÓRIO WALDIR BAZEI, ELOIZA RUFINO DA SILVA, 

BAZEI TAXI AÉREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5308/A

 I

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009086-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009086-96.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER proposta por JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO em desfavor do 

BANCO PAN S/A. Em face do que consta no Id. 12006967, em que a 

autora requer a desistência do feito antes de citada a parte contrária, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Em decorrência, REVOGO a tutela no Id. 11078173. Sem custas 

finais por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 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. Cancele-se na agenda e no sistema PJE a 

audiência já designada. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005396-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1005396-59.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.909,67; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACESSÃO, ACIDENTE AÉREO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERALDO LUIZ DE AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no 

prazo de cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de 

abril de 2018. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001219-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR (AUTOR)

MARIA DE FATIMA ITAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALTAIR SILVA MARANS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001219-86.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[Adjudicação Compulsória]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

ITAMAR, MARIA DE FATIMA ITAMAR Parte Ré: RÉU: ARY LEITE DE 

CAMPOS, D. NILDA GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001219-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR (AUTOR)

MARIA DE FATIMA ITAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALTAIR SILVA MARANS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001219-86.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[Adjudicação Compulsória]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

ITAMAR, MARIA DE FATIMA ITAMAR Parte Ré: RÉU: ARY LEITE DE 

CAMPOS, D. NILDA GODOY DE CAMPOS, PAULO RONALD DE OLIVEIRA 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco 

dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA DE ARAUJO COELHO (REQUERENTE)

EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIA FONTANA BOLZANI OAB - PR86452 (ADVOGADO)

VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO OAB - PR86425 

(ADVOGADO)

LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA OAB - PR86729 (ADVOGADO)

PRISCILA CARAN OAB - PR59439 (ADVOGADO)

ROBERTA MACHADO BRANCO RAMOS OAB - PR52368 (ADVOGADO)

MAURICIO WOSNIAKI SERENATO OAB - PR81065 (ADVOGADO)

MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES OAB - PR42330 (ADVOGADO)

MELINA GIRARDI FACHIN OAB - PR40856 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK OAB - PR29926 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIANNE TONHA GALVAO (REQUERIDO)

VICENTE MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1007105-32.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERCILIA DE ARAUJO 

COELHO, EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES Parte Ré: REQUERIDO: 

VICENTE MATEUS DA SILVA, ATIANNE TONHA GALVAO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA DE ARAUJO COELHO (REQUERENTE)

EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIA FONTANA BOLZANI OAB - PR86452 (ADVOGADO)
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VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO OAB - PR86425 

(ADVOGADO)

LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA OAB - PR86729 (ADVOGADO)

PRISCILA CARAN OAB - PR59439 (ADVOGADO)

ROBERTA MACHADO BRANCO RAMOS OAB - PR52368 (ADVOGADO)

MAURICIO WOSNIAKI SERENATO OAB - PR81065 (ADVOGADO)

MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES OAB - PR42330 (ADVOGADO)

MELINA GIRARDI FACHIN OAB - PR40856 (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK OAB - PR29926 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIANNE TONHA GALVAO (REQUERIDO)

VICENTE MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1007105-32.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERCILIA DE ARAUJO 

COELHO, EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES Parte Ré: REQUERIDO: 

VICENTE MATEUS DA SILVA, ATIANNE TONHA GALVAO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de cinco dias. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008735-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1008735-26.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS Parte Ré: RÉU: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE 

LTDA O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 

cinco dias. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000285-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000285-60.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 41.052,95; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[LIMITAÇÃO DE JUROS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Cobrança de Aluguéis - 

Sem despejo]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MAXIEL CAMARGO NUNES Parte Ré: RÉU: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 

cinco dias OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 10 de abril de 2018. 

Atenciosamente, ELZA BERNARDETE HUMBERGER 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007949-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE SOUZA JESUS (RÉU)

ELIAS NEVES MARTINS (RÉU)

LUZENETH SANTIAGO MARQUES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1007949-79.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACESSÃO, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Parte Ré: RÉU: 

JOANA DE SOUZA JESUS, ELIAS NEVES MARTINS, LUZENETH 

SANTIAGO MARQUES DA SILVA O presente expediente tem por finalidade 

a intimação de vossa Senhoria para manifestar sobre a correspondência 

devolvida no prazo de cinco dias OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA 

GRANDE , 10 de abril de 2018. Atenciosamente, ELZA BERNARDETE 

HUMBERGER 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002587-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002587-62.2018.8.11.0002;. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CARLOS BARBOSA IMOVEIS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: BRAULIO ALVARENGA 

NAYA - EPP Vistos. Inicialmente, verifica-se que não consta nos autos a 

informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Várzea Grande, 10 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310088 Nr: 6116-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos etc.(...)Da penhora de bens em nome de Dalva Maria Assunção 

MagalhãesIndefiro o pedido de bloqueio de bens em nome de Dalva Maria 

Assunção Magalhães por não ser sócia da empresa requerida, conforme 

consulta (Receita Federal) que segue em anexo. Da penhora dos bens 

descritos no auto de penhora de fls. 50 Prejudicado tal pedido, haja vista 

que a penhora encontra-se constituída nos autos, sendo certo que no 

acordo posto nos autos não fora ponderado qualquer liberação da 

constrição.Da consulta BacenjudNos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o 

pedido formulado pelo credor, 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$ 

28.266,27 – CPF: 442.559.341-34 e CNPJ: 03.927.951/0001-07).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.Da consulta RenajudDR. NESTA CONSULTA, IDENTIFICAR SE 

O DEVEDOR É PROPRIETÁRIO DO FIAT UNO – PLACA NTY 5000 (Pedido 

do segundo paragrafo de fls. 73)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406365 Nr: 14776-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da inércia da parte devedora, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor às fls. 125/129, e em 

consequência, via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 13.053,31 – fls. 130 – CPF: 000.583.711-17).

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.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 310088 Nr: 6116-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDALLA & ABDALLA LTDA EPP, MOISÉS 

ABDALLA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAURO THOMMEM - 

OAB:OAB/MT 12.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o montante de R$ 536,89 em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado 

MOISÉS ABDALLA NETO (não havendo qualquer numerário em nome da 

empresa devedora), quantia essa insuficiente para quitação do débito 

cobrado em Juízo – R$ 5.0323,66, mas que não deve ser de todo 

desprezada, de modo que mantenho sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

pessoalmente o executado, eis que não possui advogado constituído nos 

autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Em complemento ao pleito de fls. 104/105, expedi ofício eletrônico ao 

DENATRAN, via RENAJUD, registrando a existência de apenas um único 

veículo em nome do devedor MOISÉS ABDALLA NETO (nenhum em nome 

da empresa executada), todavia contendo restrição bancária de alienação 

fiduciária, o que a princípio torna inviável a constrição sobre sua 

propriedade. Também restou constatado que o veículo de placas NTY5000 

encontra-se em nome de terceira pessoa, estranha à lide, o que por ora 

imposibilita realizar penhora sobre o mesmo (respostas em anexo).

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 492321 Nr: 9440-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEBER PAULO PETERS, LUIZ FERNANDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI - CENTRO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS, 

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, EVALDO LUCIO DA SILVA, CARLOS 

ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALKIRYA CAMELLO - 

OAB:15.157 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406365 Nr: 14776-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PELACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 4.625,02 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 
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insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 13.053,31, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

pessoalmente o exeucatado, que não possui advogado nos autos (art. 

854, §2º, NCPC), podendo aquele suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312304 Nr: 8392-86.2013.811.0002

 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: GILDA DOMINGAS MESQUITA COSTA ME, GILDA 

DOMINGAS MESQUITA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:OAB/ MT 4.903, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:OAB/MT 

4.903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, 

consequentemente, revogo a liminar concedida à fl. 43.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando o 

zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

NCPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 515449 Nr: 21881-54.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, GILSON JOSÉ DE 

OLIVEIRA, CLEIA SILVA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON OLIVEIRA, LUCIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI SILVEIRA - 

OAB:3634/MT

 Ante o exposto, considerando a ausência de interesse de agir da parte 

autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Pela 

sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do NCPC, tendo em vista que os autores são 

beneficiários da justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Retifique-se a capa dos autos e 

registros do Sistema Apolo para incluir Luciana Rodrigues de Oliveira no 

polo passivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416632 Nr: 20275-59.2015.811.0002

 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: PATRICIA BARBOZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP 

(EAD - POLO CUIABA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - 

OAB:19841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Outrossim, 

faço arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação 

equitativa, em atenção ao §8º do artigo 85 do CPC, considerando a 

ausência de condenação e o fato de o vultoso valor da causa principal 

não condizer com a duração da lide (a parte foi devidamente citada em 

outubro/2015) e o tempo despendido pelo patrono da parte, haja visto o 

julgamento da lide antes do saneamento do feito. Desse modo, fixo a título 

de honorários de sucumbência a importância de R$3.000,00 (três mil 

reais).Entretanto, considerando que foi concedida a assistência judiciária 

ao autor, fica sobrestada a execução das verbas sucumbenciais 

enquanto permanecer a situação de pobreza ou se dentro de cinco anos, 

a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 98, §3º CPC).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (AUTOR)

ELKE EMILIA CORREA PAILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002183-79.2016.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELKE EMILIA CORREA PAILO, 

LAURA PATRICIA CORREA PAILO Parte Ré: RÉU: PAULO ROGERIO 

PEREIRA Vistos. Aportou aos autos petição em que a parte autora informa 

que o requerido não desocupou o imóvel voluntariamente no prazo 

concedido por este juízo, requerendo a expedição de mandado de 

reintegração de posse, bem como seja determinado o auxílio policial, tendo 

em vista o imóvel ser fechado, monitorada por câmeras e rodeada por 

cerca elétrica. Pois bem. Verifica-se que o requerido foi devidamente 

intimado da decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel, 

sob pena de ser cumprido o mandado, conforme certidão acostada sob id. 

n. 12011513. Demais disso, não foi concedido o efeito suspensivo no 

Agravo de Instrumento interposto pelo requerido (Id. 12377640), tendo 

decorrido o prazo concedido para desocupação voluntária, determino seja 

dado cumprimento com o determinado na decisão de id. 11719272, 

expedindo-se o respectivo mandado de reintegração na posse. Anoto 

que, o reforço policial já foi deferido, caso venha a ser noticiado nos autos 

a sua necessidade. No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 6 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1002618-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE BARROS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEMES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002618-82.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAYANE BARROS 

RESENDE Parte Ré: INTERESSADO: EDER LEMES DO NASCIMENTO Vistos. 

Verifica-se que, o presente feito trata-se de Ação de Alienação Judicial 

nos Próprios Autos da Ação de Divórcio, está endereçado à 3ª Vara 

Especializada de Família e sucessões, e foi distribuída por dependência ao 

processo n. 7702-86.2015.811.0002, CÓD. 393903. Diante do exposto, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a 

presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para ser distribuída 

por dependência ao processo n.º sob o nº7702-86.2015.811.0002, CÓD. 

393903. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de abril 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008742-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON RMS ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008742-18.2017.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDER DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

WELLINGTON RMS ME Vistos. Aportou-se aos autos petição em que a 

parte autora informa que encaminhou o ofício expedido para o CCF ao 

Banco Central, por meio do “fale conosco”, sendo informado que o ofício 

não está endereçado à instituição, que o CCF é operacionalizado pelo 

Banco do Brasil e exclusão de registro cadastral é de responsabilidade da 

instituição financeira que promoveu a inclusão. Assim, requer a extensão 

dos efeitos da decisão liminar concedida para determinar que sejam 

expedidos ofícios ao Banco do Brasil e Banco Santander, para que seja 

processada a baixa na restrição. E, caso este juízo entenda que ser 

necessário que referidas instituições integrem o polo passivo da ação 

requer a emenda à inicial para qualificar Pois bem. Incialmente, cumpre 

esclarecer que o autor não se valeu do meio adequado para intimar o 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do BACEN para dar 

cumprimento à determinação judicial, pois segundo disse encaminhou o 

ofício expedido pela secretaria Banco Central por meio do canal de 

atendimento ‘on line’, que não é o meio oficial de intimação. Demais disso, 

considerando que não consta nos autos a informação quanto ao envio e 

devolução da correspondência encaminhada ao CCF, a urgência da 

medida e que nos termos da Resolução 1.631/89 a exclusão da ocorrência 

do CCF pode ser realizada pelo banco que efetuou a inclusão, DEFIRO EM 

PARTE o pedido formulado pelo autor, apenas, para determinar que se 

expeça ofício ao Banco Santander S.A, solicitando que proceda com a 

exclusão dos dados cadastrais do autor do CCF. Anoto que, não é o caso 

de incluir as instituições financeiras no polo passivo da ação, posto que o 

escopo da presente ação não é discutir a legalidade da emissão das 

cártulas e/ou a inclusão dos dados do autor nos cadastros do CCF, mas 

resgatar a cártula devolvida por insuficiência de fundos e, por 

consequência excluir seus dados do CCF. Ademais, conquanto o Banco 

do Brasil operacionalize referido banco de dados, entendo não ser 

necessário que se lhe expeça ofício, haja vista que este atua nos casos 

em que não é possível contatar a instituição financeira que procedeu a 

inclusão de informações sobre os emitentes de cheques, e no caso já foi 

determinado que o Banco Santander proceda a exclusão. Além de já ter 

sido encaminhado ofício ao próprio BBC. No mais, cumpra-se conforme 

determinado na decisão de id. 10968539, expedindo ofício ao Banco do 

Brasil, solicitando que informe a este juízo o endereço e dados cadastrais 

do apresentante da cártula acostada no id. Num. 10840416 - Pág. 1, 

encaminhando-lhe cópia. Várzea Grande, 10 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR OAB - MT19558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA EIRELI - ME (RÉU)

EDSON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000423-61.2017.8.11.0002 

AUTOR: LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA RÉU: EDSON VIEIRA EIRELI - 

ME, EDSON VIEIRA Vistos, etc. Acolho à emenda da inicial constante no ID 

4730853, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. No impulso, em que 

pese à manifestação expressa da parte autora quanto ao interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 12/04/2017, às 

15:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEITE MARTINS MENDES (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

ID 12478517 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002909-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES JUNIOR DE OLIVEIRA (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO (RÉU)

JEFERSON JOSE LOURENCO 00889162190 (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

ID 12486068 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441067 Nr: 7335-28.2016.811.0002

 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: JESUINO G. DE ALMEIDA - EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431B

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos a fim de complementação do laudo, que terá seu início em 

03/04/2018, às 09h00, no endereço da parte autora, sito a Rua Benedita 

Bernadina Curvo, nº 11, Bairro 23 de Setembro em Várzea Grande - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437516 Nr: 5407-42.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ ROSALVO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presente feito a fim de intimar a parte requerida para manifestação a 

respeito da avaliação médica de fl. 75.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 417475 Nr: 20723-32.2015.811.0002

 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: BASILIO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376225 Nr: 23919-44.2014.811.0002

 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: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN - LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001164-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

ID 12093163 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE MELLO AGUIAR OAB - MT19558/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA EIRELI - ME (RÉU)

EDSON VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1000423-61.2017.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: LUCIANA MARTINIANO DE 

SOUSA RÉU: EDSON VIEIRA EIRELI - ME, EDSON VIEIRA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva do segundo requerido Aduz o segundo requerido ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de 

que a autora pretende ser indenizada em virtude da suposta ofensa 

sofrida em razão da notícia publicada no site da primeira requerida, porém 

não há qualquer responsabilidade atribuída a sua pessoa proprietária do 

site. Assim, requereu a extinção do feito sem o julgamento do mérito em 

sua relação. Em que pese às alegações do segundo requerido, entendo 

que este é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois 

tanto o veículo que divulgou a reportagem quanto o seu proprietário são 

responsáveis civilmente pelos eventuais danos que a matéria jornalística 

possa vir a acarretar a autora, a teor da Súmula 221 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: Súmula nº 221/STJ: “São civilmente responsáveis 

pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, 

tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.” 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA Nº 221 DO STJ. Todos aqueles que 

concorrem para a veiculação de notícia na imprensa podem integrar o pólo 

passivo de ação indenizatória por suposto abalo à imagem. Exegese da 

Súmula nº 221 do STJ. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do 

jornal. Sentença desconstituída à unanimidade. (Apelação Cível Nº 

70028657849, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liege Puricelli Pires, Julgado em 28/05/2009) Dessa forma, afasto a 
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presente preliminar e mantenho o segundo requerido no polo passivo da 

demanda. Da justiça gratuita em favor dos requeridos A gratuidade da 

justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e 

mediante comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, 

mas também dos seus sócios[1]. Assim, considerando que a primeira 

requerida não demonstrou a sua incapacidade financeira, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita em seu favor. Já quanto ao segundo 

requerido, estando presentes os pressupostos do art. 98 do CPC, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor. Anote-se. Da 

impugnação à justiça gratuita deferida em favor da autora Os requeridos 

contestam a concessão do benefício da justiça gratuita à autora, alegando 

que ela possui condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, sobretudo porque é funcionária pública com salário mensal 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Com efeito, 

entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a 

concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da 

prova quanto a capacidade financeira da autora recai sobre a parte 

requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não 

merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a 

apresentar detalhamento da remuneração da autora em datas pretéritas a 

propositura da ação, ou seja, entre o período de 2002 a 2016, que apenas 

demonstram que o salário da autora sofreu variações, porém tais 

documentos por si só não são suficientes para se negar os benefícios da 

gratuidade judiciária. Outrossim, a autora comprovou nos autos que 

atualmente possui um salário líquido de R$ 4.863,11 (quatro mil oitocentos 

e sessenta e três reais e onze centavos), conforme se observa do teor 

do holerite juntado no id. 7268114, bem como já existe nos autos 

declaração de hipossuficiência da autora, conforme se observa no id. 

4730853, sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, 

prevalecendo até prova em contrário. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação 

da súmula em 04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa 

questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita 

concedida à autora. Do valor da causa Os requeridos alegam que o valor 

da causa deve se ater ao valor pretendido a título de indenização pelos 

danos morais, ou seja, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

razão pela qual requereram a retificação do valor da causa atribuído pela 

autora em sua inicial. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

valor atribuído à causa encontra-se correto, pois a autora observou o 

verdadeiro conteúdo do inciso V, do art. 292, do Código de Processo Civil, 

ao ser atribuído o valor à causa. Isso porque, diferentemente do alegado 

pelos requeridos a autora busca a condenação destes ao pagamento do 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um a título de danos 

morais, sendo que a soma destes valores totalizam o importe de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), valor este atribuído à causa. Portanto, 

não há que se falar em retificação do valor da causa. Outrossim, não 

havendo outra preliminar ou irregularidade a serem sanadas dou por 

saneado e o feito e passo a fixar os pontos controvertidos: a) se a notícia 

veiculada pelos requeridos ofendeu/constrangeu a autora; b) em caso 

positivo se estes fatos ensejaram o dever de indenização pelo dano moral 

e os seus respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/05/2018, às 17:00 horas. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), 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 (art. 455, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002358-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JOSE COSTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002358-05.2018.8.11.0002 REQUERENTE: 

LUCAS JOSE COSTA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Lucas Jose Costa De Moraes promove ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais em face de Vivo S/A, 

sustentando, em síntese, que ao tentar efetuar compras, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

126,53 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) sob o 

contrato de n° 0265075269. Enfatiza que desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição é totalmente indevida, pois “alega não se lembrar 

em ter contratado serviços da requerida”, razão pela qual requer a 

concessão de tutela provisória para a exclusão do seu nome dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. No mérito, pugna para que declarada a 

inexistência do débito e a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e 

quatorze reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que 

se encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados nos Ids. 12444743 e 12444821, em virtude 
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de suposto débito junto à requerida, documentos estes que fortificam a 

narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem 

por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte 

autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais do requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

126,53 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) sob o 

contrato de n° 0265075269, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. No impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 04/06/2018, às 16h30min, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002435-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TYARA LEAO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO OAB - MT24028/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002435-14.2018.8.11.0002 Parte Autora: 

ANA TYARA LEAO RIBEIRO Parte Ré: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Ana Tyara Leao Ribeiro, promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido de liminar em face de 

Iuni Educacional S/A (Universidade de Cuiabá - Unic), sustentando, em 

síntese, que a requerida inseriu seu nome nos órgãos de Proteção ao 

Crédito de forma indevida, no importe de R$ 11.751,15 (onze mil, 

setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), referente ao 

contrato de nº. AG00000003727776. Sustenta que a restrição creditícia é 

totalmente indevida, uma vez que promoveu o trancamento do curso de 

nutrição que realizava na requerida em abril/2017 que era financiado 

100% junto ao FIES, no qual também formalizou a suspensão do contrato 

de financiamento estudantil a partir do primeiro semestre de 2017, razão 

porque não seria possível gerar o débito cobrado pela requerida. Assim, 

pugnou em sede de tutela provisória a exclusão do seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e, no mérito, que seja declarada a 

inexistência do débito com a condenação da requerida a indenização por 

danos morais no importe de R$ 58.755,75 (cinquenta e oito mil setecentos 

e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, ambos colacionados nos 

Ids. 12473996 e 12474029, em virtude de suposto débito junto à requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. 

Outrossim, demonstrou a parte autora que, de fato, promoveu o 

trancamento do seu curso de nutrição, tanto perante a requerida como 

junto ao FIES, conforme documentos de ids. 12474022 e 12474014, de 

sorte que não haveria valores a serem pagos pela autora referente ao ano 

letivo de 2017 (id. 12474026). Sobre mais, tratando-se de lide que tem por 

base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora 

prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a 

origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 11.751,15 (onze mil, setecentos e 

cinquenta e um reais e quinze centavos), referente ao contrato de nº. 

AG00000003727776, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/06/2018, às 

16h00min, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 
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de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002651-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEIKSON ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de preclusão .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000015-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS DE ARRUDA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VIEIRA GONCALVES (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça Id. 12613333.

Intimação 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)

 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342184 Nr: 9666-51.2014.811.0002

 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 ANIZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, PANSERV 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8194a

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais, proposta 

por Antonio Anizio de Almeida em desfavor do Banco Panamericano S.A e 

Panserv Prestador de Serviços Ltda., todos qualificados nos autos, sob 

os argumentos apostos na inicial. (fls.04/32);

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 146/147, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418517 Nr: 21279-34.2015.811.0002

 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: ADEMILSON AGUIAR CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca da petição de fls. 64/69, notadamente, acerca da 

alegada litigância de má-fé..

Após, conclusos para decisão/deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351531 Nr: 16968-34.2014.811.0002

 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: DIEGO VILELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, FACIL CONSULTORIA 

IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUE LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80055/MG, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA 

COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982, HENRIQUE LIMA - 

OAB:MS 9979, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG, PAULO 

DE TARSO PEGOLO - OAB:10789/MS

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do cumprimento do 

acordo celebrado. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445792 Nr: 9848-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTALIA MORAES FORMIGHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:5211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos c/c Pedido de Liminar 

proposta por Otalia Moraes Formighieri em desfavor do Banco Bradesco 

S.A., todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. 

(fls.04/09).

Juntou os documentos de fls. 10/14.

Às fls. 15, foi determinada a intimação do Autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, adequar a pretensão inicial, ao rito processual que lhe é 

próprio, sob pena de indeferimento.

Devidamente intimado, fls. 17, o Autor nada manifestou nos autos, fls. 19.

 Após, vieram-me conclusos.

Relatado o necessário. Decido.

Verifica-se dos autos que a decisão de fls.15 foi clara ao determinar a 

intimação do Autor para providenciar a adequação do seu pedido ao rito 

processual adequado, contudo, devidamente intimado, o mesmo nada 

providenciou nesse sentido.

Dessa forma, não tendo sido providenciada a emenda da inicial conforme 

determinado, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Ressalta-se que, no caso não é cabível a aplicação do princípio da 

fungibilidade ou instrumentalidade das formas, pois o Código de Processo 

Civil acabou com o processo cautelar autônomo, de forma que o pedido 

deveria ter sido formulado/adequado com fundamento em uma das tutelas 

de urgência prevista no Título II, do Código de Processo Civil, o que não foi 

observado de modo que restou dificultado sobremaneira o correto 

andamento processual, além do julgamento de mérito.

Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do Autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conforme fundamentação apresentada.

Sem custas e honorários, por inexistir contraditório.

Promovam-se as baixas e anotações de estilo e arquivem-se os autos.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388266 Nr: 4259-30.2015.811.0002

 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: ALMIR ROGERIO MROWSKOVSKI GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

Da análise dos autos verifica-se que estes foram remetidos para participar 

do mutirão realizado pelo Centro Judiciário, contudo não se obteve êxito 

em razão da ausência da parte requerente.

Intimada para justificar sua ausência, a demandante deixou transcorrer in 

albis. No seguimento, expediu mandado de intimação ao autor, contudo, 

oficial de justiça certificou não ser possível a intimação do autor em razão 

de não localizar o endereço (certidão de fls. 118).

Assim, à vista do disposto na Súmula 270 do STJ, intime-se a requerida 

para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito. Consigno que a ausência de manifestação, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299211 Nr: 19787-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 19 - LOTE 37 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 60, em que a Requerente pede a desistência da 

presente ação, 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.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397399 Nr: 9976-23.2015.811.0002

 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: ARI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEVAG - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

VÁRZEA GRANDE, FRENTE, LADO ESQUERDO, LADO DIREITO, FUNDOS, 

FULANO DE TAL - CONFINANTE, SICRANO DE TAL CONFINANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 86/86v, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital dos réus e dos confinantes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 

com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298064 Nr: 18561-69.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA RUTH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT 13.604-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 44/46, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação,.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intime-se e Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314857 Nr: 11152-08.2013.811.0002

 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: CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320307 Nr: 16693-22.2013.811.0002

 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: ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 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.: 388929 Nr: 4699-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 125/128, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 131), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334954 Nr: 3440-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Intime-se o Requerido, no prazo de 05 (dias) para manifestar acerca da 

petição de fls. 70, ressalvando que, seu silêncio fará presumir sua 

anuência tácita ao pedido.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 352073 Nr: 17373-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 81/83, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

tendo a parte autora concordado com os valores, requerendo o 

levantamento do dinheiro (fls. 85), proceda à transferência do valor 

depositado judicialmente na conta única para a conta bancária indicada 

pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334767 Nr: 3281-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANA ARAUJO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Ante o exposto, houve a perda superveniente do objeto desta execução, 

pela falta de interesse no seu prosseguimento e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no inciso VI do artigo 

485 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409054 Nr: 16139-19.2015.811.0002

 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: WILLYANS DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Willyans de Souza Amorim em 

desfavor de Banco Bradesco Cartões S/A., ambos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.
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No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 61/63, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

Expeça-se o alvará respectivo, intimando a parte autora, nos termos do 

Prov. nº 16/2011-CGJ, acerca da transferência efetuada.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423023 Nr: 23560-60.2015.811.0002

 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: JOSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Chamo o feito a ordem, revogo a decisão proferida a fls. 52.

Em sendo assim, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, 

dentro do prazo legal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 274600 Nr: 17588-51.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO DOS SANTOS, ROSELANEY RITA 

DELMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARUCIA CORREA MEYER, FERNANDO 

CORREA MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marta xavier da silva - 

OAB:12.162

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls.98/99).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento dos honorários advocatícios do montante devido, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 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).

 Expeça-se mandado para cumprimento integral da reintegração de posse 

em favor dos autores.

Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de cumprimento 

de sentença.

 Intimem-se. Cumpra-se.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410288 Nr: 16780-07.2015.811.0002

 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: VALDC, GEILZA LIMA DO CARMO, VICENTE 

FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos denota-se que a parte autora pretende o 

aditamento a exordial para inclusão da prescrição médica (fls. 338/343).

Pois bem.

 Considerando o pedido de aditamento à exordial, tendo em vista o fato de 

já ter ocorrido a citação da parte requerida, faz-se imprescindível a 

manifestação da parte demandada, posto que seu consentimento é 

requisito para autorização do aditamento da inicial, nos termos do artigo 

329,I, II, do CPC.

Sendo assim, intime-se a parte requerida da presente decisão, 

manifeste-se quanto à emenda pretendida pela parte autora; registro que o 

seu silêncio importará na anuência tácita. Prazo: 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450033 Nr: 11921-11.2016.811.0002

 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: EDIVALDO RODRIGUES TELES, NIVANIA RODRIGUES 

FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO COELHO, LEANDRA CRISTINA 

CHAGAS COELHO, JONY COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de maio de 2018, às 14h00min.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 352893 Nr: 17926-20.2014.811.0002

 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: NASCAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:OAB/MT 16768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização de Danos 

Materiais, Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por Nascar 

Comércio de Veículos Ltda., em desfavor de Delson Ferraz de Oliveira, 

todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, fls. 

04/23.

Juntou documentos de fls. 24/40.

O pedido de liminar ficou condicionado à apresentação da contestação, 

conforme decisão de fls. 47.
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O Requerido não foi encontrado para citação, fls. 57.

Determinada a intimação pessoal da Autora, fls.60, à mesma nada 

manifestou nos autos, fls.64.

Relatado o necessário. Decido.

Ressai dos autos que determinada a intimação da Autora para dar 

andamento ao feito, a Autora quedou-se inerte, conforme certificado às 

fls. 64.

Desta feita, certificada a não manifestação da parte conforme determinado 

às fls. 60, configurado o abandono por parte da Autora.

Registro, por oportuno, que máquina judiciária não pode ficar paralisada 

pela inércia da parte autora na realização de providências que são de sua 

iniciativa, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

 Em razão disso, prevê o Código de Processo Civil que "o processo civil 

começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial", 

além de atribuir ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313636 Nr: 9828-80.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLCIO ANTÔNIO NALESSO JÚNIOR, JOANA 

DARC OZÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096/O

 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.: 250833 Nr: 10158-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO ALVES MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE L.RODRIGUES - OAB:12.409-A, 

LUZIA ANGELICA A GONÇALVES - OAB:9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

pelo Banco Itaú S.A., em face de João Paulo Alves Motta, todos 

qualificados, sob os argumentos apostos na inicial. (fls. 05/08)

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo, fls. 32/35, 

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.: 209280 Nr: 5048-73.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER AUGUSTINHO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ MACIEL, ELIZETE C. PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, GISELE MARQUES DE ARRUDA - 

OAB:20174, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 Vistos, em correição.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que a 

certidão/intimação de fls. 84, encontra-se totalmente equivocada ao 

andamento do presente feito, pelo que a torno revogada em todos os seus 

termos.

 Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de 

cumprimento da sentença fls. 82/83.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

estabelecido na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451671 Nr: 12589-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANNE MARIA COSTA SILVA PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista da ausência de comprovação da intimação da requerida para a 

audiência de conciliação (fls. 130), redesigno referido ato para o dia 28 de 

maio de 2018, às 09h00min, constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC/2015).

 Expeça-se mandado citatório.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292152 Nr: 12336-33.2012.811.0002

 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: ANDRE LUIZ OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, LIVIA LÉIA 

DA SILVA - OAB:12.164 - MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca da petição de fls. 207/210.

Após, conclusos para decisão/deliberação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371317 Nr: 20422-22.2014.811.0002

 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: RODIVA FERREIRA DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTINA BARROS ARAUJO 

DOURADO, BURITI IMOBILIARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Em face da petição de fls. 33, em que a Requerente pede a desistência da 

presente ação, 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.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394646 Nr: 8161-88.2015.811.0002

 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: GILZA GOMES ROBERTO HENNIG, SERGIO HENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:MT 18.218, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:MT 19.631, 

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646, LINDOMAR NEVES DOS 

SANTOS - OAB:19603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante da certidão de fls. 46, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 27 de setembro de 2016, às 17h00min, expeça-se carta precatória 

para citação/intimação do requerido.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113990 Nr: 9381-05.2007.811.0002

 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: METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI EGLESIANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6949, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT, MARIO 

BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios.

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do 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, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342626 Nr: 10005-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANNAH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARIA DA PENHA CERQUEIRA, 

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, HELIO FERREIRA RAMOS, ROSICLER 

RIBEIRO DOS SANTOS, JANDIR FAGUNDES, SEGUNDO SERVIÇO 

NOTORIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 98, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 385436 Nr: 2305-46.2015.811.0002

 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: DANIELA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS PERNANBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:20.062

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora opôs tempestivamente 

Recurso de Apelação (67/76) contra a sentença proferida nos autos.

Intime-se o apelado/requerida, para apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, §3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326111 Nr: 22471-70.2013.811.0002

 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: NELIS MARTINS TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLINDA REZENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.As partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Sem condenação 

em honorários, ante a inexistência de contraditório.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328314 Nr: 24632-53.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SALES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 130/133, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação.

Às fls. 134 o autor manifesta concordando com o depósito realizado.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392000 Nr: 6559-62.2015.811.0002

 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: JULIANA PRAXEDES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 109/113, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 115), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302981 Nr: 23891-47.2012.811.0002

 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: TOTAL MÁQUINAS COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS 

PESADOS LTDA, GIOVANI DADALT CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/SP177839

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 149/151, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação.

Em sendo assim, intime-se a parte autora a manifestar acerca do depósito 

efetuado nos autos. Prazo: 10 dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386736 Nr: 3150-78.2015.811.0002

 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: GIULIANY GOMES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, em correição.

 Diante do teor da petição acostada às fls. 153/157, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls. 148/152.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 159).

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por fim, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311002 Nr: 7070-31.2013.811.0002

 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: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT 17.306

 Vistos, em correição.

 Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 144/149).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença e no acordão proferido pelo e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383975 Nr: 1398-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Clara da Silva - 

OAB:10373-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

DETERMINO a citação por edital do Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242245 Nr: 3477-96.2010.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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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: LIDER AUTO POSTO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADA OBRIGATÓRIA CONVENIÊNCIAS 

LTDA, BENEDITO SURUBI DA SILVA, LUCIANA FURQUIM DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante da petição de fls.81/85, intime-se pessoalmente a parte autora, para 

que, em 05 (cinco) dias, constitua novo patrono nos autos, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293792 Nr: 13814-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJ INDUSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA DE CARVA - 

OAB:318908, RONNY HOSSE GATTO - OAB:171639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, VALÉRIA 

CASTLHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 Vistos, em correição.

Cumpra-se último parágrafo da decisão de fls. 92-v.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327083 Nr: 23414-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DICELIANE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, em correição.

Pendente de homologação o acordo.

Considerando que na petição de fls. 129/130, restou consignado a 

intimação da parte autora para realizar a devolução dos valores 

creditados indevidamente.

Sendo assim, intime-se a parte autora para manifestar acerca do pedido e 

sobre a homologação e extinção do feito. Prazo: 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404365 Nr: 13528-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS DORES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:8004, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - UNIVAG - OAB:7329B, 

STELLA CUNHA VELTER - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301

 Vistos, em correição.

Diante da petição de fls.73/74, intime-se pessoalmente a parte requerida, 

para que, em 05 (cinco) dias, constitua novo patrono nos autos.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420978 Nr: 22528-20.2015.811.0002

 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: WALKÍRIA PEDROSO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAVOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA MIKUSKA - 

OAB:50.669, MARCIA MONTALTO ROSSATO - OAB:16.823

 Vistos, em correição.

Diante do requerido e informado na petição de fls. 70, e, considerando que 

não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida, nos termos do artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerida para se manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Decorrido o prazo certifique-se e retornem os autos conclusos para 

apreciação dos petitórios pendentes.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286316 Nr: 5531-64.2012.811.0002

 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: GABRIEL DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao Contador Judicial a fim de apurar a existência ou 

não de saldo remanescente em favor do requerente.

Com a juntada do cálculo, intime-se as partes para manifestar, no prazo 

legal.

Cumpra-se, com as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325317 Nr: 21718-16.2013.811.0002

 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: LORENA GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE NATHAINE TUNES 

DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:MT 13.645/O

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora opôs tempestivamente 

Recurso de Apelação (55/61) contra a sentença proferida nos autos.

Tem-se que a parte requerida, ora apelada, já contrarrazou o recurso às 

fls. 65/67.

 Sendo assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, §3º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332836 Nr: 1519-36.2014.811.0002

 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: DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA (CHAPÉU DO 

SOL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARRUDA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA ZAMPIERON - 

OAB:12374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 1519-36.2014.811.0002 - Cód.332836

Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 55, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas, pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345302 Nr: 12122-71.2014.811.0002

 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: JULIO IGLESIAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA, 007 ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA (E. C. 

ANDRADE GOMES SERVIÇOS -ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IOLY VIDAL - 

OAB:28.327, VALESCA PRATTI DE LIMA - OAB:13943/MT

 Vistos, em correição.

Diante da correspondência devolvida às fls. 105, renove-se a intimação 

pessoal da REQUERIDA 007 Assistência Técnica Especializada via 

mandado, para que, em 05 (cinco) dias, constitua novo patrono nos autos, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I, do CPC.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para as deliberações 

pertinentes.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388506 Nr: 4419-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRELLE ALVES GONÇALVES - 

OAB:11.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 52/52v, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital do Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 

257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320760 Nr: 17165-23.2013.811.0002

 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: WANDERLEI PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 81/83).

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228162 Nr: 8330-85.2009.811.0002

 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: FRANCISCO DE CASTRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, em correição.

Em atenção à petição de fls. 227, autorizo a expedição de alvará judicial 

para restituir o valor depositado a título de honorários periciais em favor da 

parte requerida.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 368962 Nr: 18690-06.2014.811.0002

 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: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PAULINO DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 47/48, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do 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 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 257428 Nr: 15632-34.2010.811.0002

 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: ROSA NETA ILDEFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4062-OAB-MT

 Vistos, em correição.

Intime-se o Requerido para efetuar o pagamento das custas processuais, 

no prazo, improrrogável de 05 ( cinco) dias.
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Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária, acerca do trânsito em julgado da 

sentença.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437313 Nr: 5312-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA FRANCISCA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.As partes ficam dispensadas do 

pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. 

Todavia, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Sem condenação 

em honorários, ante a inexistência de contraditório.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271293 Nr: 12134-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença de honorários advocatícios.

Assim, intime-se a parte autor/executado, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

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, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386520 Nr: 3022-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 102/102v, DEFIRO com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por 

edital do réu, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, 

do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 250801 Nr: 10127-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA DE CAMPOS, GIOVANA ROMANA PRADO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DA SILVA, IMOBILIARIA GLÓRIA 

LTDA, EDNA APARECIDA DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, e adequar a petição nos 

termos do art. 524, do NCPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341281 Nr: 8929-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO GÍLSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANCIA PEREIRA GODOR PINHEIRO, 

MANOEL PINHEIRO DA SILVA NETO, SADY DE QUEIROZ MUSSA, 

PROPRIETÁRIO DO LOTE 13, PROPRIETÁRIO DO LOTE 09, PROPRIETÁRIO 

DO LOTE 07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça de fls. 47, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 273934 Nr: 16809-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IDEBERTO MARTINS, MARCOS ROBERTO 

MARTINS, ADELAIDE DEGRANDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3541-B, CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 204, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

confinante FRANCISCO BATISTA DE LIMA e sua esposa SONIA BATISTA 

TOLENTINO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331162 Nr: 27450-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELE BARBOZA DA SILVA CARDOSO, EMERSON 

MARCIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, IMOBILIÁRIA 

SOL LTDA, SIDINEY DE OLIVEIRA PINTO, ELIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 98, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102184 Nr: 11201-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 98, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital do 

Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria 

Pública desta Comarca para representar o Requerido devendo ser 

intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 79040 Nr: 1723-95.2005.811.0002

 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: RAFAEL HERNANDES MATEOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE INES RESMINI-ME, MARLENE INES 

RESMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 Vistos, em correição.

Em que pese à manifestação expressa da parte requerida pra que seja 

designada audiência de conciliação (fls. 450/451).

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de maio de 2018, às 

11h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371435 Nr: 20523-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 

TRANSAMERICA), BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/0AB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A, Wilber Norio Ohara - OAB:8261

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 76/78 e, ainda a manifesta 

concordância dos Requeridos, ACOLHO o pedido para determinar a 

sucessão empresarial entre os Executados e Auto Posto Transamérica 

Ltda, devendo o processo executivo prosseguir em face da empresa 

Sucessora.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406353 Nr: 14765-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA REGINA MAGALHÃES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:MT 13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, em correição.

Intime-se o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifesta acerca da 

petição de fls. 116/117.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410780 Nr: 17074-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS, 

Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA, 

EKAK ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Helena Dos Santos - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Vistos, em correição.

Acolho o parecer ministerial de fls. 66 e, determinado que se intime a 

Massa Falida para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar planilha de 

cálculo.

Com a juntada do cálculo, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 228194 Nr: 8292-73.2009.811.0002

 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: LEDUINA SARAT DA SILVA LOPES, LAURIANI SARAT 

RIBEIRO, AUREA SARAT RIBEIRO, JEFFERSON SARAT RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO JOSÉ DE ARRUDA MARTINS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4531

 Vistos, em correição.

Intime-se as partes para se manifestarem quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT e requeira o que entender de direito. Prazo 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306079 Nr: 1821-02.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMA PEREIRA BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062, ROBERTO C. SCACCHETTI CASTRO 

- OAB:238.294

 Vistos, em correição.

Diante do caráter infringente dos Embargos, intime-se a Embargada para, 

oferecer resposta no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 476315 Nr: 24348-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO SANTIAGO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercione Fiuza de Brito, MARLENE BIAS DE 

BRITO, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANE GAHYVA 

FIGUEIREDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIOMAR MOURA DE 

CARVALHO - OAB:MT 10.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:OAB-MT 4978

 INTIMAÇÃO dos Requeridos: Gercione Fiuza de Brito e Marlene Bias de 

Brito, através de seus advogados, para apresentação das contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427588 Nr: 25996-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO GONÇALVES DA SILVA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:17631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 INTIMAÇÃO das partes para manifesarem acerca do cálculo de 

atualização do crédito elaborado pelo Contador Judicial às fls. 71, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394646 Nr: 8161-88.2015.811.0002

 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: GILZA GOMES ROBERTO HENNIG, SERGIO HENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:MT 18.218, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:MT 19.631, 

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - OAB:19.646, LINDOMAR NEVES DOS 

SANTOS - OAB:19603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de conciliação indicada na Decisão de 4.4.2018 

(fls. 48), faz referência ao ano de 2018, ou seja, audiência de conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 17h00min.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FERNANDA CARMEM CORDEIRO (AUTOR)

S. F. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 15:30 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 14:00 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007051-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Em análise acurada dos autos para prolação de sentença, 

constatei que o áudio da gravação dos depoimentos colhidos na audiência 

instrutória realizada no dia 08.03.2014 estão inaudíveis. Em vista disso, 

solicitei suporte e assistência da informática desde Fórum, que 

diagnosticou problemas técnicos e a impossibilidade de recuperação do 

áudio dos depoimentos. Posto isso, DESIGNO para repetição do ato 

instrutório o dia 23/05/2018, às 15:30 horas. A presente decisão servirá 

de ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e 

respectivos superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da 

redesignação da audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1007051-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Em análise acurada dos autos para prolação de sentença, 

constatei que o áudio da gravação dos depoimentos colhidos na audiência 

instrutória realizada no dia 08.03.2014 estão inaudíveis. Em vista disso, 

solicitei suporte e assistência da informática desde Fórum, que 

diagnosticou problemas técnicos e a impossibilidade de recuperação do 

áudio dos depoimentos. Posto isso, DESIGNO para repetição do ato 

instrutório o dia 23/05/2018, às 15:30 horas. A presente decisão servirá 

de ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e 

respectivos superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da 

redesignação da audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA COSTA (AUTOR)

IRINEU DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Ante o teor da petição retro, e em prestígio ao artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22/05/2017 às 14:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Intimem-se 

as partes acerca desta deliberação, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas pela parte autora, deve observar 

os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata os §§ 4º e 5º do 

art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada”). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 79224 Nr: 1768-02.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3779/MT

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento do Precatório em nome de Maria Benedita Leite, no prazo de 05 

(cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 212906 Nr: 8390-92.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE ALMEIDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento do Precatório em nome de Julia de Almeida Machado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 15457-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON APARECIDO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento do Precatório em nome de Jailson Aparecido da Guia, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 114687 Nr: 10155-35.2007.811.0002

 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: ANTÔNIA AMÉLIA DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, relativo ao 

pagamento do Precatório em nome de Antonia Amélia de Campos Curvo, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 
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julgamento para o dia 22/05/2018 às 14:00 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007776-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA COSTA (AUTOR)

IRINEU DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Ante o teor da petição retro, e em prestígio ao artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22/05/2017 às 14:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Intimem-se 

as partes acerca desta deliberação, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas pela parte autora, deve observar 

os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Novo Código de 

Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata os §§ 4º e 5º do 

art. 357, a parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por 

enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado 

de residência ou de local de trabalho, não for encontrada”). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001026-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNY GOMES PORTELLA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

SILVIO EDUARDO LUTZ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003413-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO OAB - MT0018648A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1003413-59.2016.8.11.0002 REQUERENTE: IVONE GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de urgência a 

fim de receber aposentadoria por idade. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001867-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de “Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” ajuizada por AUXILIADORA DE MORAES, em face do 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT, sob o argumento 

de que é servidora pública e credora no importe de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), na conversão da URV (Unidade Real de Valor), 

quando da implantação do plano Real - MP Nº 434/94 e reeditada pelas 

MPs Nº 457/94 e 482/94. Instruiu a inicial com os documentos carreados. É 

o relatório. Decido. A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 

do NCPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada 

à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua 

concessão. Em princípio deve-se demonstrar elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. “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.” Em assim sendo, 

tem-se que a tutela de urgência é uma medida célere, evidenciada de 

plano a probabilidade do direito da Requerente conjuntamente com o risco 

de dano, para que, em sede de cognição sumária, o magistrado possa 

proferir a decisão. Contudo, evidencio a necessidade de maior cautela e 

tempo para analisar todo o vasto rol de documentos colacionados. Ora, 

diante de um vasto rol de documentos, da necessidade de um expert para 

análise das contas, bem como das consequências que advirão de uma 

decisão favorável, seria, de todo, imprudente por parte deste magistrado a 

concessão da medida pretendida, neste momento processual. Assim, pelo 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela 

Parte Requerente. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, 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. Assim, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, apresentar defesa. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001870-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE REQUERENTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe 

o recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 
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r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002125-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACY DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE REQUERENTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe 

o recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001669-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. Como se sabe, tratando-se de ação que figure como parte 

entidade autárquica federal, a regra geral é a de que seja ajuizada em 

Vara Federal do lugar onde está a respectiva sede ou sucursal, conforme 

o comando previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e dos arts. 45, 

“caput” e 53, letras “a” e “b”, do Novo Código de Processo Civil. Ocorre, 

porém, que em caráter excepcional e com o intuito de facilitar o acesso à 

Justiça, a lei conferiu ao segurado, em causas entre este e o INSS, a 

faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio, ainda que no âmbito da 

Justiça Estadual se a comarca não for sede da Vara do Juízo Federal (art. 

109, parágrafo 3º, da CF). O instituto da competência delegada, 

consubstanciado no art. 109, parágrafo 3º, da Constituição Cidadã, está 

fortemente amparado pelo princípio fundamental da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), à medida em que reduz obstáculos ao 

pleno exercício do direito de ação e amplia o acesso do cidadão na busca 

da tutela estatal, aliado ao princípio da celeridade processual (art. 5º, 

LXXVII, da CF), como instrumento vetor de efetividade da prestação 

jurisdicional. Em que pese a aplicação da norma constitucional em comento 

ao presente feito, entendo que o município de Comarca de Várzea Grande 

é limítrofe ao município de Cuiabá, sede da Circunscrição Judiciária da 

Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 600-17, de 28/06/2005, do 

TRF da 1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433, de 

10/11/2010; 421, de 10/10/2011 e 106, de 28/06/2013, o que denota-se 

que a sede da Circunscrição da Justiça Federal de Cuiabá abrange 

também o município de Várzea Grande, sem contar que, no âmbito da 

justiça comum do Estado, as comarcas de Cuiabá e Várzea Grande são 

consideradas contiguas. Além disso, a comarca de Várzea Grande está 

em conturbação com a comarca da Capital, da qual se separa apenas pelo 

rio Cuiabá, onde possui facilidade de acesso com 04 (quatro) pontes de 

ligam ambas as cidades, tais como, ponte Mário Andreazza, ponte Sérgio 

Motta, ponte Maria Elisa Bocaiúva, mais conhecida como Ponte Nova e a 

ponte Júlio Muller (Ponte Velha). E ainda, a corroborar que Várzea Grande 

e a Capital Cuiabá constituem uma sequência só, sendo fato que o 

principal aeroporto do Estado de Mato Grosso denominado Aeroporto 

Internacional de Cuiabá (Marechal Rondon), não está situado em Cuiabá, 

mas sim em Várzea Grande, distante cerca de 8 (oito) quilômetros do 

centro da Capital, além do transporte intermunicipal de passageiros que 

liga ambas as cidades. Se isso não bastasse, esclareço que por inúmeras 

vezes fora constatado em audiência de instrução, que a parte autora 

busca a prestação jurisdicional na comarca de Várzea Grande, depois de 

não obter êxito na ação judicial proposta perante o foro da Justiça Federal, 

sem contar as situações de desistência da ação pela parte autora, vez 

que já fora implantado o benefício em cumprimento de ordem judicial 

proferida pelo Juízo Federal, gerando, dessa forma, o pedido de 

duplicidade do benefício previdenciário e onerando, desnecessariamente, 

os cofres públicos do Estado de Mato Grosso com a movimentação de 

toda a máquina judiciária. Nesse contexto, a delegação de competência 

sempre que a comarca não seja sede da Vara do Juízo Federal, “data 

máxima vênia”, não se aplica ao presente caso, tendo em vista a 

existência de Vara da Justiça Federal da Comarca da Capital que é 

limítrofe a Comarca de Várzea Grande, diferentemente, portanto, das 

demais comarcas do interior do Estado de Mato Grosso e distante da 

Capital, única hipótese, no meu modesto entendimento, acobertada pela 

norma constitucional da competência delegada. Assim é que, 

inquestionável a facilidade de acesso entra cidade da Capital e Várzea 

Grande, inexistindo qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação 

do cidadão e o acesso à justiça, razão pela qual o processo deve tramitar 

perante a Justiça Federal da Circunscrição Judiciária da Capital. Diante do 

exposto, a teor do art. 109, I, parág. 3º, da Constituição Federal e, em 

prestígio aos arts. 45, “caput”, c/c. 53, IV, letras “a” e “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, reconheço e declaro, “ex officio”, a minha 

incompetência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, senão uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária da 

Capital, onde determino a remessa dos autos. Baixas e anotações 

necessárias, inclusive no Distribuidor. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000526-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOESCHKE GOMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000326-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZITO HELENO PINHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000353-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE RAFAELA DO CARMO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE RAFAELA DO CARMO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOESCHKE GOMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000825-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEMARCIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003802-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SALVADOR OAB - MT0015785A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000755-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008579-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322179 Nr: 18601-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: GABINETE DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA

Para: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 257615 Nr: 15842-85.2010.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 107/109, a parte 

executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente, fls. 

111/116.

Encaminhados, os presentes autos, para o contador judicial, este 

manifestou a diferença entre os cálculos está no índice utilizado, bem 

como apresentou o cálculo correto às fls. 123/124.

Instadas a manifestarem, a parte exequente concordou com os cálculos, 

enquanto a parte executada apresentou discordância.

 Todavia, a alegação de equivoco nos cálculos não merece prosperar, 

tendo em vista que a data da atualização monetária está em consonância 

com a data da análise do cálculo.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fls. 123/124, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 258798 Nr: 17675-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELINHA VERGINA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE PIRES 

DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c. art. 201, 

parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE a ação e 

concedo à parte autora a aposentadoria por idade rural (art. 48, parágrafo 

1º da citada Lei Federal), no equivalente a um salário mínimo mensal, tendo 

como termo inicial a data da citação válida.Concedo ainda, com 

fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que 

ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu imediato 

cumprimento.A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ, que 

deverá ser calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro 

Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Os juros 

da mora incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e deverão 

ser calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo de condenar a parte 

requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

1.000 salários mínimos, tendo em vista que se trata de Autarquia Federal. 

(art. 496, § 3º, I do CPC).Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, 

faço constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: 

BELINHA VERGINA DA SILVA COSTA. 1.a. CPF: 833.030.651-87. 1.b. 

Filiação: Demetrio Vergino da Silva e Minervina Tereza da Silva. 2. 

Benefício concedido: Aposentadoria por idade rural. 3. Data inicial do 

benefício: 8/2/2011 (Citação válida via mandado). 4. Renda mensal inicial: 

um salário mínimo. 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias 

da intimação.Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o 

que de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 385963 Nr: 2623-29.2015.811.0002

 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: FABIANO BEZERRA NOLETO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ADMINISTRATAÇÃO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SECRETÁRIO DA 

RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:OABMT15126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 417723 Nr: 20857-59.2015.811.0002

 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: JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - OAB:7.454-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

JOACYR SEBASTIÃO DE BARROS propôs “Ação de Reclamação 

Trabalhista” em face do DAE- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que foi contratado 

em 01/05/2010, onde exerceu função de cargo comissionado DGA 3, em 

contrato por tempo determinado, mas que perdurou até 25/05/2015. 

Assinala que foi sumariamente dispensada em 26/05/2015, e até o 

momento não recebeu as verbas que faz jus, quais sejam, FGTS do 

período aquisitivo, 13º salário, férias e o terço constitucional, bem como, 

multa por atraso da rescisão com base no art. 477 da CLT.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/54.

Citado, o Requerido apresentou contestação, no mérito alega que a parte 

autora não faz jus ao recebimento do FGTS, eis que foi contratado em 

cargo comissionado e não cria vínculo entre o contratado e a 

administração, por fim, a improcedência da demanda, fls. 59/68.

Impugnação a contestação às fls. 70/72.

Oportunizados a especificarem provas as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, fls. 74/78.

 É a síntese do necessário.

 Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior 

dilação probatória.

Primeiramente, cumpre declarar totalmente prescritas as parcelas 

anteriores a 08/10/2010, porquanto ajuizada a presente demanda em 

08/10/2015.

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 

20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse 

modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016).

No mais, dos autos se extrai que a parte Requerente foi contratada pelo 

DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, 

sem concurso público, em 01/05/2010, fl. 21, para laborar na função de 

cargo comissionado – DGA 3, cujo contrato temporário fora renovado 

pelos anos subsequentes até 25/05/2015, fato corroborado pelos 

documentos de fls. 21/47.

É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de 

ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 
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aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte:

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Vale esclarecer, que a despeito de tratar-se de atividade essencial para 

área de saúde é admitida contratação temporária de servidor, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório.

O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A 

natureza permanente de algumas atividades públicas - como as 

desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não 

afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores 

destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade 

circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do 

serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a 

contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República” 

(ADI 3247, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 

1808-2014).

O instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes.

É o que se verifica no caso em comento, porquanto descaracterizado o 

caráter temporário e excepcional do contrato por tempo determinado.

Isto porque, a Lei Municipal nº 2.613/2003, autoriza o chefe do Poder 

Executivo Municipal a efetuar a contratação de pessoal por tempo 

determinado de até dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

período (artigo 4º) na hipótese de qualquer atividade que necessite ser 

assegurada pelo Poder Público, como os serviços na área de saúde 

(artigo 2º, inciso IV, alínea c).

Portanto, forçoso concluir que as contratações sucessivas, ocorridas na 

presente hipótese, foram realizadas evidentemente como prorrogações 

dos contratos, e, mesmo que autorizadas pela Lei Municipal, não se 

justificam, ante o extenso lapso temporal pelo qual se protraíram, 

caracterizando-se, pois, a nulidade dos contratos celebrados, após 

decorrido o prazo previsto no primeiro contrato, e o reconhecimento da 

natureza permanente dos serviços prestados neste interregno. Veja-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade 

do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Desta feita, declaro nulos os contratos temporários discutidos nestes 

autos, no período compreendido entre 01/05/2010 a 25/05/2015.

No tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), vejamos o 

seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS E SALDO DE SALÁRIOS – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS 

DIREITOS SOCIAIS INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 

20, §4º DO CPC – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA 

ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – 

IPCA-E – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. Em consonância com o 

recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas 

renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao 

recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da 

Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 

709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na 

nova redação da Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o 

prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”.

 [...]

 Juros de mora, a partir da citação válida, até a data da nova redação do 

artigo 1º- F da Lei nº. 9.494/97, instituído pela Lei nº. 11.960 de 

29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 

Correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E, conforme já decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário 870.947/SE. (Apelação / Remessa Necessária 

2865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 10/11/2017).

Desta forma, a requerente, tem direito ao recebimento do FGTS, contudo, 

sem a aplicabilidade da multa prevista no percentual de 40%, eis que esta 

sim, é direito inerente ao trabalhador regido pelas normas celetistas, 

consoante Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(Apelação/Reexame Necessário 53473/2015; Apelação/Reexame 

Necessário 144593/2016).

Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. 

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITOS 

TRABALHISTAS, TAIS COMO FÉRIAS SIMPLES E DOBRADAS 

ACRESCIDAS DE 1/3, 13º SALÁRIO. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. 

PARCIAL PROVIMENTO E EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICADA 

PARCIALMENTE A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR O 

PAGAMENTO DO FÉRIAS SIMPLES ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

 1. A regra geral para ingresso na Administração Pública é o concurso 

público, conforme estabelece o art. 37, II, da CF. No entanto, mesmo sendo 

a contratação irregular ou nula, se o serviço foi efetivamente prestado 

pela pessoa, tem esta direito às férias e 13º salário, em homenagem ao 

princípio da boa fé objetiva, vedação de enriquecimento ilícito pela fazenda 

pública e proteção básica a direitos sociais basicamente assegurado a 

todo trabalhador e previsto no texto maior, como é o caso das férias 

acrescidas de 1/3 e 13º salário, os quais se encontram insculpidos no art. 

7º, VIII e XVII, da Carta Magna.

 2. O pagamento das férias serão na forma simples, ou seja, sem ser em 

dobro, posto que não há previsão constitucional para o pagamento das 

férias dobradas, cuja previsão há somente na CLT, instrumento normativo 

este não aplicável ao caso em apreço, já que se trata de relação 

administrativa e não trabalhista.

 3. Não incide a multa rescisória no importe de 40% (quarenta por cento) 

sobre o FGTS, uma vez que não pode imputar somente à Administração 

Pública a culpa e o ônus pela contratação irregular, não podendo afirmar 

que o Apelante foi demitido sem justa causa, o que atrairia a incidência da 

multa pretendida.

 4. "[...] Os valores percebidos a título de FGTS e demais verbas 

constitucionais devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data em que 

deveria ter ocorrido cada pagamento e, a partir de 30/06/2009, data da 

entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o-F, da 

Lei 9.494/97, deve incidir correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR)" [...] (TJ/MT - 

Apelação / Remessa Necessária 53473/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 

11/05/2017) 5. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO e, em sede de 

REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICADA PARCIALMENTE a sentença para 

reconhecer ao Apelante o direito às férias (na forma simples), acrescidas 

de 1/3 e 13º salário. (Apelação / Remessa Necessária 144593/2016, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 

21/09/2017)”.

 Sobre o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional. As 
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renovações semestrais consecutivas importaram a mudança do prazo de 

vigência do contrato, de temporário para indeterminado. Assim, não houve 

rompimento do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que 

a parte Requerente prestou serviços de agente público, pelo que 

permanece o contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a 

indenizar as férias correspondente a todo o período contratual, 

acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto a aplicação da multa por atraso no pagamento da rescisão 

contratual, a Requerente não tem direito ao recebimento de tal verba, 

sendo esse o entendimento da jurisprudência, segundo se infere da 

seguinte transcrição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, 

DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA 

AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 

40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, § 8º, 

DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE 

CELETISTAS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. [...] 5. Em se tratando de 

relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, 

aquelas previstas nos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, assim como a 

anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (Ap 

27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). (TJ-MT - 

APL: 00014307020128110038 27331/2015, Relator: DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017).

 Como já dito, ainda que declarado nulo, o contrato temporário, merece a 

parte Requerente todos os direitos previstos no art. 39, § 3º da CF/1988, 

bem como aqueles elencados na Lei Municipal nº 1.164/91. Dentre tais, 

não se verifica a existência de aplicação de multa por atraso no 

pagamento da rescisão contratual.

Acerca do 13º Salário, observa-se que a parte Requerente também faz 

jus a tal direito, de acordo com o art. 39, § 3º c/c art. 7º, VIII, ambos da 

Carta Magna, em que se estende o direito ao décimo terceiro salário com 

base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria aos 

servidores ocupantes de cargo público.

No caso, a parte Requerente faz jus ao recebimento do 13º salário, férias 

acrescidas do terço constitucional, limitado aos períodos de 01/05/2010 a 

25/05/2015, já observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a parte Requerente prestou 

serviços ao DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Várzea Grande em razão dos contratos temporários constantes dos 

autos, compreendidos entre 01/05/2010 a 25/05/2015, além do pagamento 

do 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, já observado 

que a prescrição atinge os contratos celebrados antes dos 05 (cinco) 

anos que precedem o ajuizamento da ação, ainda, deduzidos, por óbvio, 

os valores eventualmente pagos na esfera administrativa. Declaro extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá 

ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como 

a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela 

Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os 

índices de caderneta de poupança..

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no 

sentido de que a sentença ilíquida deve se sujeitar ao duplo grau de 

jurisdição, não incidindo a regra contida no § 2º, do art. 496, do CPC, 

determino a remessa da presente decisão a reexame necessário (Súmula 

490, do STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o reexame 

necessário da matéria.

Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 910 ambos do Código 

de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 375649 Nr: 23502-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CECILIO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 25/08/2003 a 

30/09/2014, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados 

antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 314915 Nr: 11212-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUSA AUXILIADORA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Várzea Grande, em razão dos contratos temporários constantes dos 

autos, compreendidos entre 01/01/2006 a 01/05/2013, cujo valor será 

apurado em posterior liquidação de sentença. Assim, Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 
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retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 268538 Nr: 7929-18.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS opôs Embargos de 

Declaração, pugnando pelo seu acolhimento.

Manifestação da parte contrária às fls. 131/134.

É o breve relato.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é rediscutir questão de mérito da ação, a 

qual foi devidamente apreciada e decidida, pretensão essa incompatível 

com a finalidade dos embargos declaratórios, consoante entendimento 

jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424901 Nr: 29312-90.2015.811.0041

 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: JESUS MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 160/162.

Desse modo, revogo o despacho de fl. 122/123, tendo em vista que o 

laudo pericial afirmou que a incapacidade da parte requerente é 

decorrente de acidente de trabalho.

Outrossim, ratifico a tutela antecipatória já concedida, bem como defiro o 

aproveitamento das provas já constantes nos autos.

Posto isso, em prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, 

(“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 8/5/2018 às 14h00min, para oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias aportarem aos autos o rol 

de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, estado civil, 

profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral 

e o endereço completo da residência e local de trabalho, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil.

Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das testemunhas 

arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II 

e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que 

trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: que 

falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, 

que, tendo mudado de residência, não for encontrada”).

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 302194 Nr: 23010-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o pagamento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a parte Requerente prestou 

serviços ao DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Várzea Grande, em razão dos contratos temporários constantes dos 

autos, compreendidos entre 14/02/2000 a 31/05/2012, observada a 

prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior da propositura da ação. Assim, Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação retro 

mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 
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decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 377587 Nr: 25001-13.2014.811.0002

 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: EDSON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o pagamento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a parte Requerente prestou 

serviços ao DAE – Departamento de Água e Esgoto do Município de 

Várzea Grande, em razão dos contratos temporários constantes dos 

autos, compreendidos entre 01/01/2008 a 01/10/2014, cujo valor será 

apurado em posterior liquidação de sentença. Assim, Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247851 Nr: 7636-82.2010.811.0002

 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: MANOELA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 291, § 7º, 

II, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Outrossim, por ser a parte beneficiária 

da gratuidade da justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do 

CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Custas 

“ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433412 Nr: 3057-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação ajuizada por 

GONÇALO JOSE DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, com 

julgamento de mérito.Outrossim, deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se.Custas “ex lege”. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451694 Nr: 12606-18.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 255566 Nr: 13552-97.2010.811.0002

 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: PLÁCIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 307452 Nr: 3354-93.2013.811.0002

 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: DIVINA VININA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 15/02/2008 a 

15/02/2013, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados 

antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação, além do 

pagamento do 13º salário proporcional e férias acrescidas do terço 

constitucional, ainda, deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente 

pagos na esfera administrativa. Declaro extinto o processo com resolução 
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do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença.Sobre a condenação retro mencionada, a 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de 

cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir 

da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando 

deverão ser empregados os índices de caderneta de poupança.Deixo de 

condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e 

condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. II).

(...)Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 

10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 910 ambos do 

Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as 

baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 401050 Nr: 11899-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 416105 Nr: 19957-76.2015.811.0002

 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: ANDREA LUZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada 

por ANDREA LUZIA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, 

com julgamento de mérito.Outrossim, deixo de condenar a parte 

requerente ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se.Custas “ex lege”. P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 391210 Nr: 6028-73.2015.811.0002

 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: URGOLINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

URGOLINA DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, propôs a 

presente “ação de concessão de benefício assistencial c/c pedido de 

antecipação de tutela liminar inaudita altera pars” em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, 

objetivando em síntese o recebimento do benefício assistencial de acordo 

com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.

A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 12/17.

Citado, o Instituto refutou as alegações da parte requerente, também 

juntando documentos, fls. 22/33.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls. 45/52, concluindo-se pelo reconhecimento da 

capacidade laboral da requerente.

Após, determinada a realização do estudo social e da perícia médica 

judicial, o laudo socioeconômico foi apresentado as fls. 69/74, com 

respostas aos quesitos formulados pelas partes e com parecer favorável 

ao enquadramento da autora para recebimento do benefício.

É o breve relatório.

Fundamento. DECIDO.

Versam os presentes autos sobre pedido de amparo social, sob a 

alegação de que a requerente ser pessoa com deficiência sob o CID G90.

 Pois bem, a Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a justiça 

social preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre outras, o 

art. 203 e seus incisos que assim estabelecem:

“Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.”

Note-se que a assistência social, nos termos constitucionais, será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, pois 

não apresenta natureza de seguro social, e sim promoção da dignidade da 

pessoa humana, fundamento básico da República (art. 1º, III/CF).

Nesse passo, de modo a regulamentar a norma constitucional de eficácia 

limitada, a legislação infraconstitucional disciplinou a matéria na Lei nº 

8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida por LOAS, 

que prevê o amparo assistencial para idosos e deficientes que não 

tenham nenhuma condição de prover seu sustento com seu trabalho ou 

com a renda de seus familiares.

A referida lei estabelece ainda que para obter o benefício assistencial, o 

requerente deverá ser avaliado por um assistente social, de modo a 

comprovar a situação de pobreza, ausência de renda ou a renda per 

capta, ou ainda, o total da renda familiar dividida pelo número de membros 

for inferior a ¼ do salário mínimo nacional:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 

salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 

70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover 

a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora 

de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior 

a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.”

No caso em tela, o estudo social realizado nas datas de 21 e 28 de junho 

de 2017, subscrito por Assistente Social do Departamento Técnico do 

Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande, fls. 69/74, é explícito ao 

afirmar as precárias condições em que vive a requerente da presente 

ação, conforme o Estudo Social ainda constatou:

 “Analisando o contexto socioeconômico, percebo que a requerente 

possui auxílio financeiro do seu convivente e da sua filha, porém não 

possui o conforto necessário para uma vida digna. Necessitando da 

caridade e auxílio de parentes, sendo assim, a família é considerada de 

extrema vulnerabilidade social. Tendo em vista todos os contextos em 

análise, fica notório que a requerente, a senhora Urgolina, necessita ter 

melhores condições de vida”.

Assim, percebe-se de plano, que o estudo social constatou as precárias 

condições de sobrevivência suportadas pela Requerente.

 Outrossim, verifico que o laudo pericial (fls. 45/52) foi conclusivo no 

sentido de atestar a capacidade laboral, bem como que, não há limitações 

para a vida independente.

Entretanto, ressalte-se, por imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 

8.742/93 (LOAS), considera-se idoso para os fins do benefício àquele que 

possuir idade igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi 

reduzida para 67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que 

prescreve o art. 38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 

30.11.1998). Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto 

pela Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 
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anos (art. 34, caput).

 Ocorre que no curso do presente processo a parte requente atingiu a 

idade mínima para fazer jus ao benefício almejado, tendo em vista que está 

com 65 anos de idade, eis que nascida em 21/2/1953. Desse modo, a 

parte requerente passa a se enquadrar nos requisitos previstos pela 

legislação para obter o amparo social. Nesse sentido o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 

8.742, DE 1993 (LOAS). INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. 

IMPLEMENTO ETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência 

e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 2. 

Quando da elaboração do laudo do estudo sócio-econômico, em 

02.05.2005, verificou-se que a autora reside sozinha e que para se 

manter trabalha como lavadeira, recebendo R$ 150,00 mensais (fl. 37). 3. 

As testemunhas ouvidas informaram que a autora trabalhou na roça 

durante muitos anos, é solteira, mora sozinha na cidade e que havia sido 

operada há pouco, não tendo dinheiro para comprar remédios (fls. 43/44). 

4. A autora é portadora de úlcera gástrica, sendo que à época do 

depoimento das testemunhas estava recém-operada, impossibilitada, 

portando, de trabalhar. E ainda que assim não fosse, o gasto com 

medicamentos deve ser excluído do cômputo da renda familiar, situação 

que comprova a renda per capita inferior a ¼ do salário-mínimo. 5. A 

incapacidade não restou comprovada pelo laudo médico pericial (fl. 64). 

No entanto, a autora completou 65 anos em 2011 (fl. 12), fazendo jus ao 

benefício a partir de então. 6. A família com renda mensal per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a 

manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 7 A correção monetária: a partir do vencimento de cada 

prestação (Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, e MCJF). 8. Juros 

moratórios: de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009; e à partir dela 

de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. 

Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. 9. Nos termos da Resolução nº. 541/2007 do CFJ, que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da jurisdição delegada, determina a fixação dos honorários 

periciais entre R$ 50,00 (cinqüenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), 

reajustados na forma do art. 8º, daquela resolução. Ressalte-se que pode 

o Juiz de Direito ultrapassar em até 3 (três) vezes o limite máximo, 

atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do exame 

e ao local de sua realização (parágrafo único, art. 3º), não havendo 

previsão legal para o seu reembolso pela entidade autárquica. 10. 

Implantação imediata do benefício, nos termos do art. 461 do CPC - 

obrigação de fazer. 11. Remessa oficial provida parcialmente nos termos 

dos itens 5, 7 a 9.” (TRF-1 - REO: 50225 GO 0050225-29.2008.4.01.9199, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data 

de Julgamento: 10/10/2012, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

e-DJF1 p.409 de 09/11/2012).

Posto isso, a parte requerente faz jus ao recebimento do benefício a partir 

do preenchimento dos requisitos legais, que se deu em 21/2/2018.

Anto o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

posto na presente ação, ordenando que o Requerido INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social que proceda a implantação do benefício 

previdenciário de prestação continuada para URGOLINA DOS SANTOS, 

correspondente a um salário mínimo mensal nos termos e para os fins 

colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como o abono 

anual previsto no artigo 40 da mesma lei.

Concedo ainda, com fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento, sob pena de imposição de medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, 

nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ, que deverá ser 

calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Os juros da mora 

incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e deverão ser 

calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, 

parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, por tratar-se de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I, do CPC).

Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT que disciplina a inserção de 

tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, 

faço constar: 1. Nome do Beneficiário: URGOLINA DOS SANTOS; 2. 

Benefício concedido: Amparo Social / LOAS; 3. Data inicial do benefício: 

21/2/2018; 4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 dias da intimação.

 Transitada em julgado a decisão, intime-se a parte autora.

 Custas “ex lege”.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 468672 Nr: 20528-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOREIRA COSTA, JOSÉ MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 17.514, ERVI GARBIN - OAB:3523-B/MT, HERVITAN 

CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 ntimar os advogados Dr. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (OAB/MT 

17.514), Dr.ª HERVITAN CRISTIAN CARULLA (OAB/MT 19.133) constituído 

pelo acusado JOSÉ MOREIRA DA COSTA, e Dr. David Pereira de Oliveira 

(OAB/MT 7499-A), Dr. AILTON ANDRE ALBRING DOS SANTOS (OAB/MT 

21824/O), Dr ERVI GARBIN (OAB/MT 3523-B), constituído pelo acusado 

DOMINGOS MOREIRA COSTA, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita: (...) Vistos. Após, nos termos do art. 384, § 2°, do CPP, 

intime-se os defensores dos acusados para se manifestar acerca do 

aditamento à denúncia (pp. 463/478).

 Por fim, conclusos os autos para deliberação. Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 468672 Nr: 20528-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOREIRA COSTA, JOSÉ MOREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 17.514, ERVI GARBIN - OAB:3523-B/MT, HERVITAN 

CRISTIAN CARULLA - OAB:19133

 Intimar os advogados Dr. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (OAB/MT 

17.514), Dr.ª HERVITAN CRISTIAN CARULLA (OAB/MT 19.133) constituído 

pelo acusado JOSÉ MOREIRA DA COSTA, e Dr. David Pereira de Oliveira 

(OAB/MT 7499-A), Dr. AILTON ANDRE ALBRING DOS SANTOS (OAB/MT 

21824/O), Dr ERVI GARBIN (OAB/MT 3523-B), constituído pelo acusado 

DOMINGOS MOREIRA COSTA, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita: (...) Vistos. Feitas essas considerações, resta claro que 

não cessaram os motivos autorizadores da custódia cautelar (art. 316 do 

Código de Processo Penal), pelo que INDEFIRO o pleito de revogação de 

pp. 459/462. Cumpra-se com URGÊNCIA o segundo parágrafo da decisão 
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de p. 479. Int.

Várzea Grande, 09 de abril de 2018. JUIZ OTÁVIO PEIXOTO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 284018 Nr: 2985-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON AURELIO DA SILVA BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT

 Intimar o advogado Carlos Garcia de Almeida (OAB/MT 2573), constituído 

pelo acusado Maicon Aurelio da Silva Bordin, para apresente procuração 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para comparecer a 

audiência designada, conforme decisão de fls. 172, cujo teor é o seguinte: 

"Vistos. Considerando o termo de audiência de p. 168, intime-se o 

advogado para que apresente a competente procuração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Designo o dia 19 de abril de 2018, às 16h50min, para 

continuação da audiência de Instrução e Julgamento, devendo o ofendido 

Eduardo Rodrigues de Moura ser conduzido coercitivamente. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 28747 Nr: 6754-72.2000.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA, NELSINHO DE ARRUDA 

CHAVES, FRANCISCO DIAS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT, Kelly Kátia Benevides Viegas - OAB:16993, OLIVIA 

FERNANDES BORETTI - OAB:12948, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301

 Intimar o advogado Ricardo da Silva Monteiro (OAB/MT 3301), constituído 

pelo acusado Francisco Dias Lourenço, a advogada Olívia Fernandes 

Boretti (OAB/MT 12.948), constituída pelo acusado Rui Barbosa e o 

advogado Juliano Dias Correa (OAB/MT 11.583), constituído pelo acusado 

Nelsinho de Arruda Chaves, para comparecerem à audiência designada, 

conforme fl. 858, cujo teor e o seguinte: "Vistos. Designo o dia 26 de abril 

de 2018, às 15h30min, para continuação da audiência de Instrução e 

Julgamento. Int.”

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 225354 Nr: 5757-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NELSON DA SILVA, ANDERSON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 DESPACHO

I – Em face da certidão de fls. 206 redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/05/2018, às 13:30 horas.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 382169 Nr: 62-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES RONI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para manifestar no prazo legal, quanto a certidão de fls. 281.

Márcia Regina de Araújo

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 373868 Nr: 22203-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO PAULO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 DESPACHO

I – Designo para o dia 23/05/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531995 Nr: 5440-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO CATARINO LOPES, BRUNNO 

LEONARDO DE SOUZA, JONATHAN DE PAULA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O

 Intimação do advogado habilitado do tópico da decisão que segue: 

"(..)Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos e 

ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm 

inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito 

de fls. 55/64, mantendo a prisão preventiva dos indiciados Danilo Catarino 

Lopes, Brunno Leonardo de Souza, Jonathan de Paula Cardoso.

Int.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 486543 Nr: 5967-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença prolatada nos autos: "Isto posto, julgo procedente a denúncia 

para CONDENAR o réu JOELTON DA SILVA FRANÇA, suficientemente 

qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

combinado com art. 61, I, do Código Penal.Passo a dosar a pena –(...) 

perfazendo o total de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias 

multa, devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência 

estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento 

dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos 

fatos.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.Fixo o valor do dia multa, 

em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas 

acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do 

Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais.Após o trânsito em julgado, transfiram-se os 

numerários ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006.Após o 

trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, 
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após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a 

confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o executivo de 

pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 508746 Nr: 18372-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBERT WILLIAN MACIEL, WILLIAN HENRIQUE 

ALCANTARA DA SILVA, ALEXANDRE MATIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 DR. ROBSON DA SILVA - OAB/MT 17056, da audiência e Instrução e 

Julgamento designada para o dia 18 de Abril de 2018, às 14:45 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 468893 Nr: 20613-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKLINE KARITA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR.KElSON GIORDANI M. DA SILVA, OAB/MT 15.617 - da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 17 de abril de 2018, ás 14h00 

min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 468893 Nr: 20613-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKLINE KARITA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DR. RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO, OAB/MT 12.715 OU DRª 

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO, OAB/MT 17.674 - da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 17 de abril de 2018, ás 14h00 

min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 530299 Nr: 4528-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304

 DR. LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB/MT 15.304, audiência de 

Interrogatório do acusado FABIANO DO CARMO DA SILVA, designada 

para o dia 23 de Abril de 2018, às 14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 230558 Nr: 10716-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que 

extinguiu a punibilidade do acusado VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO (fl. 

118/118-v).

Abra-se vista dos autos à Defesa para contrarrazões.

Após, conclusos para fins do art. 589 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 516138 Nr: 22331-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO FERNANDES LEAL BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486/0, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10.201/O OAB/MT

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado IAGO FERNANDES LEAL BRUM pela 

prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 61, inciso II, 

alínea “h”, ambos do Código Penal (1º fato), em concurso formal (art. 70 

do CP) com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (2º 

fato), à pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato;CONDENO o réu, que foi defendido por Advogado 

contratado, ao pagamento das custas processuais. Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 

2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e o 

condenado e, via DJE, a Defesa constituída.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 512149 Nr: 20169-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEIRIELLI DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY RODRIGUES BORRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 20169-29.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MEIRIELLI DE FREITAS SILVA

RÉU(S): VANDERLEY RODRIGUES BORRER

INTIMANDO: Requerente: Meirielli de Freitas Silva, Rg: 20900880 Filiação: 

Alexandre Manoel da Silva e Silveira de Freitas, data de nascimento: 

22/04/1988, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), do lar, 

Endereço: Rua Espanha, Qd 12, Casa 25, Bairro: Cristo Rei, Cidade: 

Várzea Grande-MT

FINALIDADE: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima 

qualificada, para tomar conhecimento da decisão em anexo/abaixo 

transcrita que deferiu as medidas protetivas pleiteadas, alertando que em 

caso de descumprimento de alguma das medidas, o fato deverá ser 

comunicado a este juízo para que sejam tomadas as providências 

cabíveis. INTIMÁ-LA também para que, no caso de não possuir advogado 
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constituído, compareça à Defensoria Pública, localizada na rua 

Governador Corrêa n° 155, Centro Sul, Jd. Aeroporto- VG/MT(Fone: 

3682-03-77/3682-03-86.), munida de todos os documentos de que 

dispuser para a comprovações de suas alegações e pedidos.

RESUMO DA INICIAL: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por MEIRIELLI DE FREITAS SILVA, nos termos do art. 

18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica em um crime apenado pelo Código Penal 

PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO E INJÚRIA, por parte do requerido 

VANDERLEY RODRIGUES BORRER, pleiteando as Medidas Protetivas nos 

termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida 

cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e 

DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Mil) 

metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA 

OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, “c”, da Lei 11.340/06).

PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 

281,00 (duzentos e oitenta e um reais), majorado conforme a variação 

desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).

No que tange o pedido de suspensão da posse/restrição do porte de 

armas indefiro, pois não ficou comprovado que o réu possui os mesmos. 

Com relação ao pedido de “guarda do menor dependente”, aguardo a 

realização do estudo psicossocial das partes para sua apreciação. No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser encaminhado. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO que os 

cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. 

Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar 

no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça.

INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a 

Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 25 de setembro de 

2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar. Juiz de Direito

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS ETC.A defesa da vitima solicitou a 

expedição de oficio ao TRE/MT a fim de localizar o endereço atual de 

Meirielli de Freitas Silva (fls. 21/22), tendo sido localizado o endereço 

constante as fls. 24. Entretanto, a Defensoria Pública encaminhou 

notificação para a vitima no endereço encontrado (fls. 25/27), porém, não 

obteve êxito (fls. 28). Compulsando os autos verifico que não consta o 

CPF da vítima, dado este necessário para a realização da consulta junto 

ao Sistema Bacenjud e para a expedição de oficio para as empresas 

operadoras e concessionárias de luz e água. Dessa forma, determino a 

intimação da Defensoria Pública, para no prazo de cinco dias, informe o 

número do CPF da vitima Meirielli de Freitas Silva. Com a informação, 

venham os autos conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 05 de março de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, Estagiária., digitei.

Várzea Grande - MT, 9 de abril de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino

Gestor(a) Judiciário(a) Enunciado 45 do VIII FONAVID

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 492444 Nr: 9546-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDREA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FABIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Requerido(a): José Fabio de Lima, Rg: 1153107-0 Filiação: Vera 

Lucia da Silva, brasileiro(a), natural de Igarassu-PE, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua Coxipó, Q.19, L.01, Bairro: Ouro Verde, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão abaixo transcrita.

ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta ao art. 20 da Lei 11.340/06.

Resumo da inicial:Vistos etc.

 Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, requeridas por ANDREA 

ALVES DA SILVA em desfavor de JOSE FABIO DE LIMA, tendo em vista a 

suposta prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, com 

observância da Lei 11.340/2006.

As Medidas Protetivas são pretensão da vítima consubstanciada nas 

garantias da Lei nº 11.340/06 (providência acautelatória) que visam 

proteger não somente os direitos da mulher, mas também, a própria 

instituição familiar.

Verificam-se pelos elementos fáticos contidos no presente expediente que 

a requerente foi ameaçada pelo ex-marido, evidenciando, desta forma, a 

urgência e a necessidade das providências postuladas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da 

CR), segurança (art. 5º, caput, da CR), assistência à família (art.226, §8º, 

da CR) e proteção, conforme disciplinam os arts. 1º e 19, §1º, da Lei nº 

11.340/06, defiro em parte medidas protetivas pleiteados pela ofendida:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas, de no mínimo 300 metros de distância;

c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

 d) Proibição de o requerido frequentar a residência da vítima; e

e) Separação de corpos
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No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

suposto agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória, 

informando-lhe que, ainda poderá ser ouvido em juízo, por intermédio de 

advogado, podendo os seus motivos levar à decisão diversa da presente, 

de modo que, no caso de descumprimento da presente ordem, poderá ser 

decretada contra si prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo que, o ilustre Meirinho se utilize, para cumprimento 

desta decisão, dos benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei nº 

11.340/06 c/c com os do §2º, do art. 172, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva, nos termos do art. 13 da mencionada Lei Especial.

Oficie-se à Equipe Multidisciplinar para os devidos atendimentos e 

acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais, conforme 

disciplina do art. 30 da Lei nº 11.340/06.

Cumprindo exigências legais do art. 19, § 1º da Lei nº 11.340, dê-se 

ciência ao Ministério Público.

Encaminhe-se a vítima para atendimento na assistência judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.

Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 11.340/06.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.

Retifique-se o nome da vítima para Elaine Trilha Ribeiro.

Às providências.

Decisão/Despacho:VISTOS ETC.Para a realização da consulta pelo 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, se faz necessário dados 

completos da vitima, porém, falta a data nascimento.

 Dessa forma, determino a intimação da Defensoria Púlica (vitima) para, no 

prazo de 10 (dez), informar a data de nascimento da parte vitimaa, a fim 

de que seja procedida à consulta pelo Sistema de Informações Eleitorais – 

SIEL, do endereço da requerida.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de fevereiro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Thaisa Marques da Costa,Estagiária.

Portaria:

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 463582 Nr: 18232-18.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPDSC, FÁBIO LEITE CAMPOS, FLAVIA MAIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada.

Após, dê-se vistas ao M.P.

Em seguida, retornem-me conclusos.

Várzea Grande, 09/04/2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 408191 Nr: 15695-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NSDS, GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM, RKMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada.

Após, dê-se vistas ao M.P.

Em seguida, retornem-me conclusos.

Várzea Grande, 09/04/2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008479-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006399-49.2017.8.11.0002

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:

ESTUDIO FABRIKA DO SOM LTDA - ME (RÉU)

CLAIR INES TOMBINI VELOZO (RÉU)

AGNEL BUENO VELOZO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, responder aos embargos monitórios opostos nestes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008603-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERONALDO LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Intimação do autor 

para impugnar à contestação, em 15 dias. Várzea Grande-MT, 27 de 

março de 2018. ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009013-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1023411/4/2018 Página 427 de 446



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: 1006164-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CABRERA ESPINDOLA (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: 1000418-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO VIEIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007649-20.2017.8.11.0002

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:

METAL MATO GROSSO COMERCIO DE CHUMBOS EIRELI - ME (RÉU)

HEBERT FERREIRA (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: 1000812-46.2017.8.11.0002

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:

NELSON CORREA DE ALMEIDA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002969-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE SOUZA ROSA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, DO RETORNO DO AR NEGATIVO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002545-13.2018.8.11.0002

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:

OTILIO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002545-13.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OTILIO MARQUES DE OLIVEIRA 

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 PROCURADO”, carecendo do 

comprovante de seu recebimento, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-08.2018.8.11.0002

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:

IRAN PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002610-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: IRAN PEREIRA DE ARAUJO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram recolhidas as custas processuais, mas tão somente a taxa 

judiciaria, requisito este necessário para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICCI BIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002612-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDERSON RICCI BIZ Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico 

que não foram recolhidas as custas processuais, mas tão somente a taxa 

judiciaria, requisito este necessário para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002669-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 2 6 6 9 - 9 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: DIEGO ALEX 

BORBA NOGUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MATSUI (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMERI DO ROCHIO BIELIK - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000342-78.2018.8.11.0002

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:

BRUNO VINICIUS VILXENSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 0 3 4 2 - 7 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: BRUNO VINICIUS 

VILXENSKI Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, a mesma retornou com o motivo “AO REMETENTE”, o que, em 

princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art.2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. Várzea Grande, 5 de 

abril de 2018 (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (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: 1006082-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ADAO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003876-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR RESMINI (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: 1000033-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA REGINA HEMSING RIGHI (EXECUTADO)

ADELAR RIGHI EIRELI - ME (EXECUTADO)

ADELAR RIGHI (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: 1000666-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO BARROS DA CONCEICAO (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: 1006935-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON CESAR DA SILVA JUNIOR (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: 1005858-50.2016.8.11.0002

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:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444314 Nr: 9009-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO TREVAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão de Guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433388 Nr: 30468-55.2011.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SHIGUEMI DOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 17.980 A, 

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20.853 A/MT, NELSON 

PASCOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no endereço que está no mandado, na conta única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão 

de Guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294808 Nr: 14986-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANTIES MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que no prazo de cinco dias, efetua o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no bairro correto(Jardim 

Cuiabá-Cuiabá-MT), na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318748 Nr: 15132-60.2013.811.0002
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no endereço que está no mandado, na conta única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão 

de Guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente no prazo 

de 15 (quinze) dias para, querendo, impugnar a contestação apresentada 

pelo requerido, contados da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387257 Nr: 3474-68.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no endereço que está no mandado, na conta única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso no www.tjmt.jus.br, linck emissão 

de Guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298295 Nr: 18821-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR - ME, 

ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, THAYS KARLA MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito intimando a parte Exequente no prazo 

de 05 (cinco) dias para se manifestar acerca da petição de fls. 110/119, 

sendo que seu silêncio importará em concordância tácita com o pedido do 

executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001986-56.2018.8.11.0002; AUTOR: CARLOS EDUARDO BARROS DE 

OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisão 

Contratual pendente da análise dos requisitos da inicial. 2. Prefacialmente, 

constato que dentre os pedidos do autor, encontra-se o de que sejam 

declaradas algumas taxas abusivas. 3. Pois bem, consigno que os 

processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002012-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DU BOM SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA PROCESSO 1002012-54.2018.8.11.0002; 

REQUERENTE: DU BOM SUPERMERCADO LTDA - EPP Vistos. 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, a 

competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Dessa forma, 

tendo em vista que no presente feito trata-se de natureza eminentemente 

cível, redistribua-se os autos a uma das varas cíveis desta comarca. 4. 

Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002337-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MAGALHAES (EMBARGANTE)

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002337-29.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: MATEUS MAGALHAES, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são robustos 

capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002316-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.B COMERCIO DE PAES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002316-53.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: R.M.B COMERCIO DE PAES LTDA - EPP Vistos. 1. Em análise 

aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002317-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANTONIO DAMIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002317-38.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SERGIO ANTONIO DAMIAN Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002497-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA (RÉU)

CASSIA CAROLINA SACCONATO TEIXEIRA (RÉU)

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002497-54.2018.8.11.0002; AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

FINEZE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CASSIA CAROLINA 

SACCONATO TEIXEIRA, LUIZ CARLOS MORETTI TEIXEIRA Vistos. 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002430-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA VELOSO TRANIM (RÉU)

STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002430-89.2018.8.11.0002; AUTOR: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO RÉU: STAR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, VANIA 

VELOSO TRANIM Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONIEL R. MENDES - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002479-33.2018.8.11.0002; AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A RÉU: IVONIEL 

R. MENDES - ME Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002485-40.2018.8.11.0002; AUTOR: ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP Vistos. 1. Em análise 

aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002487-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002487-10.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: EDNA ALMEIDA PEREIRA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002410-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL BATISTA RIBEIRO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002410-98.2018.8.11.0002; AUTOR: VITAL BATISTA RIBEIRO NETO RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002571-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002571-11.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: PEDRO JOSE TOSTA Vistos. 1. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002573-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VIEIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002573-78.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: MANOEL VIEIRA ALMEIDA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002558-12.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: SAMYLE ALZICELIA RIBEIRO SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o 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 
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desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002576-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA DE BARROS COSTA CURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002576-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MARA DE BARROS COSTA CURADO 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 à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005740-40.2017.8.11.0002

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:

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005740-40.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 34.056,20; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: WILLIAN GUILHERME 

ALVES NOGUEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003597-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003597-15.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
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REQUERIDO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. Ciente da 

manifestação das partes em IDs. 11391296, 11416294, 11493900 e 

12014179. 2. Pois bem, considerando que o autor informou não ter 

entabulado acordo com o requerido no prazo solicitado, ainda, pugnou 

pelo prosseguimento do feito, tenho que esta é a medida a ser tomada. 3. 

Cumpra-se integralmente a decisão de ID. 11081728. 4. Às providências. 

Várzea Grande, 3 de abril de 2018 (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002416-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002416-08.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GERALDO 

ALUIZIO GUIMARAES Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004023-90.2017.8.11.0002

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:

DIEGO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1004023-90.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIEGO 

CAMARGO Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que, após a 

assinatura da sentença anterior, o feito permaneceu concluso em 

gabinete, quando na verdade o sistema deveria encaminha-lo 

automaticamente para a Secretaria, o que não ocorreu em razão de falha 

apresentada na plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, determino o 

encaminhamento do feito à Secretaria para cumprimento da sentença 

retro. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000577-45.2018.8.11.0002

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:

MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000577-45.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que, após a assinatura da 

sentença anterior, o feito permaneceu concluso em gabinete, quando na 

verdade o sistema deveria encaminha-lo automaticamente para a 

Secretaria, o que não ocorreu em razão de falha apresentada na 

plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, determino o encaminhamento do feito 

à Secretaria para cumprimento da sentença retro. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-26.2018.8.11.0002

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:

PEDRO PAULO MOTTA MELLO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001406-26.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO PAULO 

MOTTA MELLO JUNIOR Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que, 

após a assinatura da sentença anterior, o feito permaneceu concluso em 

gabinete, quando na verdade o sistema deveria encaminha-lo 

automaticamente para a Secretaria, o que não ocorreu em razão de falha 

apresentada na plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, determino o 

encaminhamento do feito à Secretaria para cumprimento da sentença 

retro. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009415-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1009415-11.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON GONCALVES DA SILVA Vistos. 1. Compulsando 

os autos, verifico que, após a assinatura da sentença anterior, o feito 

permaneceu concluso em gabinete, quando na verdade o sistema deveria 

encaminha-lo automaticamente para a Secretaria, o que não ocorreu em 

razão de falha apresentada na plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, 

determino o encaminhamento do feito à Secretaria para cumprimento da 

sentença retro. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELANILDO ORMOND DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 
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Processo: 1001446-42.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELANILDO ORMOND DA SILVA 

Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que, após a assinatura da 

sentença anterior, o feito permaneceu concluso em gabinete, quando na 

verdade o sistema deveria encaminha-lo automaticamente para a 

Secretaria, o que não ocorreu em razão de falha apresentada na 

plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, determino o encaminhamento do feito 

à Secretaria para cumprimento da sentença retro. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007152-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRO LEO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1007152-06.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

PALMIRO LEO DE CAMPOS Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que, 

após a assinatura da sentença anterior, o feito permaneceu concluso em 

gabinete, quando na verdade o sistema deveria encaminha-lo 

automaticamente para a Secretaria, o que não ocorreu em razão de falha 

apresentada na plataforma do Sistema PJE. 2. Assim, determino o 

encaminhamento do feito à Secretaria para cumprimento da sentença 

retro. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009019-34.2017.8.11.0002

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:

WANESSA ALEXSANDRA ALBUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009019-34.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 27.507,02; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: WANESSA ALEXSANDRA 

ALBUES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-43.2018.8.11.0002

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:

JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002446-43.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A EXECUTADO: JOCIRA MARIA CUNHA MIRANDA Vistos. 

1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o 

autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento 

da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002400-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE EVA 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 

1002400-54.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SILBENE EVA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 
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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: 1008949-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAZARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008949-17.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO MAZARO 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: 1001047-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEGILDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001047-76.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ADEGILDO MARTINS DA SILVA Vistos. 1. Indefiro o pedido 

do autor de ID 12479323. 2. 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). 3. Intime-se. 4. 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: 1001730-16.2018.8.11.0002

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:

JEAN CARLOS DE SOUZA - 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 3 0 - 1 6 . 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: JEAN CARLOS 

DE SOUZA - 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. 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: 1002037-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE COSTA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002037-67.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THATIANE COSTA SOUSA 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, verifico que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial com o CEP 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. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, 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, 5 

de abril de 2018 (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001957-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALENCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001957-06.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MOISES VALENCIO DE SOUZA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 13.769,57 (treze mil, setecentos e sessenta e nove 

reais e cinquenta e sete centavos), que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Assim, concedo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Verifico, ainda, que o autor juntou aos autos a notificação do réu, com o 

aviso de recebimento, porém o mesmo retornou com motivo “NÃO EXISTE 

O NÚMERO”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. 

Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 8. Após o recolhimento das custas remanescentes e, 

escoado o prazo para atendimento do item “6”, remetam-se conclusos. 9. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000339-26.2018.8.11.0002

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:

CUNHA & OLIVEIRA CUNHA 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 0 3 3 9 - 2 6 . 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: CUNHA & 

OLIVEIRA CUNHA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000340-11.2018.8.11.0002

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:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (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 0 3 4 0 - 1 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: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO 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 
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aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “AUSENTE”, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002216-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA MACHADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002216-98.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRA MARA MACHADO DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 33.935,13 (trinta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e 

treze centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido 

entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha 

de débito constante na exordial. 4. Proceda-se a secretaria, a 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 5. Após o 

recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos para 

análise do pedido liminar. 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002214-31.2018.8.11.0002

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:

CERIACO FAVILIANO 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 

1002214-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CERIACO FAVILIANO 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. 

Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela 

qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, 

I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 20.100,20 (vinte mil, cem reais e vinte centavos), que 

corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) 

dias para que recolha as custas remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Verifico, ainda, que o 

autor juntou aos autos a notificação do réu, com o aviso de recebimento, 

porém o mesmo retornou com motivo “AUSENTE”, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do réu. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 8. Após o recolhimento das 

custas remanescentes e, escoado o prazo para atendimento do item “6”, 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 9. Às providências. 

., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002184-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 4 - 9 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: JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CHAGAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 6 - 6 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: GABRYELL LUIZ 

MAIA SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “AUSENTE”, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DALIANA RIBEIRO KRUGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 8 7 - 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: TAINA DALIANA 

RIBEIRO KRUGER 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 “DESCONHECIDO”, 

de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com 

relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002255-95.2018.8.11.0002

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:

VALMIR GOMES (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 2 5 5 - 9 5 . 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: VALMIR GOMES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002039-37.2018.8.11.0002

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:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (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 0 3 9 - 3 7 . 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: PAULO ROSA 

MACIEL JUNIOR 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, 
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depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002031-60.2018.8.11.0002

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:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (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 0 3 1 - 6 0 . 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: REGINALDO 

LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA 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, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com o CEP 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. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, 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. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002441-21.2018.8.11.0002

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:

CRISTIANE JACKELINE 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 

1002441-21.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE 

JACKELINE DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002142-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 4 2 - 4 4 . 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: CARLA PEREZ 

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. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006317-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 3 1 7 - 1 8 . 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: JOAO ALVES 

SILVA NETO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA move em 

desfavor de JOAO ALVES SILVA NETO, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a 

notificação fora encaminhada para endereço diverso do contrato, ocasião 

em que oportunizou-se 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. Em que pese não se 

exigir que a assinatura seja do próprio devedor, 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. 6. 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)”. 7. 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. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 11. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004996-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO CHMIELESKI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1004996-79.2016.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WALDOMIRO CHMIELESKI NETO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, em desfavor de WALDOMIRO CHMIELESKI NETO com 

fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do 

bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. 

A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele atrelados e do 

comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 

6676088). Efetivada a medida liminar e procedida a citação (Id. 7829889 e 

7829897). 4. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor 

em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos (Id. 8300534). 5. O autor pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 11. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85 do CPC. 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 13. P.I.C. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000440-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000440-34.2016.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ELIZEU ALVES FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

ELIZEU ALVES FERREIRA com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 1621140). Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação (Id. 8746436). 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 8780424). É o 

necessário relatório. DECIDO. 5. Analisando o presente feito verifico que 

ocorreu a revelia do requerido que apesar de devidamente citado, não 

apresentou defesa no prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do 

art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante 
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apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 6. 

Dessa forma, diante da ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço 

diretamente do pedido conforme me faculta o art. 355, II do Código de 

Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes autos versa sobre 

direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não recaindo na regra do art. 

345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a 

liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85 do CPC. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. 12. P.I.C. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000958-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON HENRIQUE MACIEL FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000958-87.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GELSON HENRIQUE MACIEL 

FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de GELSON 

HENRIQUE MACIEL FERNANDES com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei 

n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída com o 

contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. A 

liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4953510). Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação (Id. 6784772). 4. O devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 9178838). 5. O autor 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do 

requerido que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no 

prazo de quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 

911/69 que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no 

prazo de quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da 

ocorrência da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido 

conforme me faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. 12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 13. P.I.C. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000576-94.2017.8.11.0002

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:

RONALDO SALOMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000576-94.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: RONALDO SALOMAO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em 

desfavor de RONALDO SALOMAO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4731446). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 8066555, 8066581 e 8066586). 4. 

O devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (Id. 9192253). É o necessário relatório. DECIDO. 5. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e 

artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85 do CPC. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 12. P.I.C. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001502-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001502-75.2017.8.11.0002, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ANDRE CARLOS DA SILVA Vistos. 

1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, 

a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois 

bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 
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HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007939-35.2017.8.11.0002

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:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1007939-35.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CHAGAS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte 

autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007762-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SOARES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007762-71.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 50.131,78; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: RENATO SOARES MARTINS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição 

retro, a parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel Código 

de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, 

caso existente. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005848-06.2016.8.11.0002

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:

JACY DE SOUZA CABRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005848-06.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JACY DE SOUZA CABRAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por BANCO BRADESCO S/A, em face de 

JACY DE SOUZA CABRAL, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

A liminar fora deferida, ocasião em que o veiculo fora apreendido, 

conforme é possível depreender em id 9776549. 3. Todavia, o espólio do 

devedor se manifestou nos autos, informando o falecimento do requerido, 

juntado aos autos a certidão de óbito de id. 9996293. 4. O autor ingressou 

com a presente demanda na data de 19/12/2016, e, embora tenha sido 

juntado o comprovante de constituição em mora do requerido, realizada no 

dia 12/12/2016, é certo que houve o falecimento do mesmo em 31/08/2015, 

ou seja, quando da propositura da ação, o requerido já havia falecido. 5. 

Pois bem, de uma melhor análise do feito, verifico que a extinção é a 

medida a ser tomada. 6. Assim é o entendimento jurisprudencial: “DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉU FALECIDO 

ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. Tendo sido proposta a ação de busca e 

apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento 

do mérito, ante a ausência de pressuposto de validade do processo. 

(TJ-PR - AI: 1726443 PR Agravo de Instrumento - 0172644-3, Relator: 

Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 27/02/2002, Quarta Câmara 

Cível (extinto TA), Data de Publicação: 08/03/2002 DJ: 6077).” 7. Ainda: 

“DECISÃO: Acordam os componentes da 17ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, em negar provimento ao agravo, nos termos 

da fundamentação. EMENTA: AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - MORTE DO RÉU ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO - 

RITO ESPECIAL DO DL 911/69 A PERMITIR AÇÃO SOMENTE CONTRA 

DEPOSITÁRIO - OBRIGAÇÃO PERSSONALÍSSIMA - DECISÃO GUERREADA 

FULCRADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE .Recurso desprovido. (TJPR 

- 17ª C.Cível - A - 1156507-6/01 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Antônio 

Massaro - Unânime - - J. 29.04.2015). (TJ-PR , Relator: Roberto Antônio 

Massaro, Data de Julgamento: 29/04/2015, 17ª Câmara Cível).” 8. Ademais, 

sobre o assunto: “DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores 

Magistrados integrantes da Sétima Câmara Cível, à unanimidade de votos, 

em conhecer e em negar provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL 1.338.713-0, DA 4.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTA 

GROSSA.APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO.APELADO: ADÃO MOREIRA.RELATOR: DES. FÁBIO HAICK 

DALLA VECCHIA.EMENTAPROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA.DEVEDOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE DEVE SE DAR EM NOME DO RÉU. 

OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. CONSTITUIÇÃO EM MORA 

NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Ajuizada a ação contra pessoa falecida anteriormente, impõe-se a 

extinção sem resolução do mérito, seja por falta de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido (art. 267, IV, CPC), sendo inviável a 

substituição processual da parte, prevista no art. 43 do CPC, porque tal 

regra é restrita aos óbitos ocorridos no curso da ação. 2. O rito especial 

da ação de busca e apreensão prevê que somente pode ser dirigida em 

face de quem possui legitimidade para responder como depositário do bem 

dado em garantia fiduciária. 3. A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 4. Recurso 

conhecido e não provido. 2 (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1338713-0 - Ponta 

Grossa - Rel.: Fábio Haick Dalla Vecchia - Unânime - - J. 23.06.2015). 

(TJ-PR - APL: 13387130 PR 1338713-0 (Acórdão), Relator: Fábio Haick 

Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 23/06/2015, 7ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1599 06/07/2015).” 9. Diante do exposto, por verificar a 
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ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, razão pela qual a JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 10. Custas pagas na 

distribuição. Considerando a manifestação do espólio, condeno a parte 

autora (instituição financeira) ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes, que fixo em 10% sobre o valor da custas, nos termos do artigo 85 

do CPC. 11. Determino que se expeça mandado de restituição do veículo 

objeto dos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que deverá ser 

entregue aos representantes do requerido, mediante termo a ser lavrado, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 12. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 13. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001984-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARICELE FERREIRA DE ARRUDA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de MARICELE FERREIRA 

DE ARRUDA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 3. A notificação do devedor, para a constituição em mora, deve 

ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou 

Documentos, ou pelo protesto do título. 4. No caso dos autos, o autor foi 

intimado a comprovar a mora do requerido, sob pena de indeferimento da 

inicial, uma vez que o documento apresentado nos autos não atingiu sua 

finalidade, pois o AR retornou com o aviso de que “MUDOU-SE”. 5. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 6. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. 7. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 9. P. I. Cumpra-se. ., Várzea Grande, 5 de abril de 2018 (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002391-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. N. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002391-92.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCCA VISCARDI NOGUEIRA DE 

ARRUDA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em 

desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. 4. Proceda-se a baixa 

na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009008-05.2017.8.11.0002

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:

MARLLON EDER SEFERINO DA CRUZ (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 9 0 0 8 - 0 5 . 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: MARLLON EDER 

SEFERINO DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA move em 

desfavor de MARLLON EDER SEFERINO DA CRUZ, com pedido liminar, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação fora encaminhada para endereço diverso do 

contrato, ocasião em que oportunizou-se 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. Em que pese não se exigir que a assinatura seja do próprio devedor, 

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. 6. 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)”. 7. 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. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 11. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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