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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1091334 Nr: 6723-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Sindicância->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: OUVIDORIA GERAL DA JUSTIÇA - TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, ALISSON SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 SINDICÂNCIA 6723-70.2016.811.0041 (Id. 1091334)

 ATA DE DELIBERAÇÃO

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois e dezoito, das 15:00 às 

16:00 horas, na sala da comissão para processamento de Sindicância, 

Processo Administrativo Disciplinar, presentes as servidoras JULIANA 

GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO, Analista Judiciária, 

matrícula n.º 12.913, GESINELI RODRIGUES LEITE E CAMPOS, Analista 

Judiciária, matrícula n.º 12.454 e VERÔNICA CARVALHO MARCÍLIO, 

Técnica Judiciária, matrícula n.º 3.956, sendo a primeira nomeada 

Presidente e a terceira designada Secretária da Comissão Processante, 

designadas pela Portaria nº 041/2016/DF, de fls. 114, ora reunidas para 

retomada dos trabalhos relativos à instauração de Sindicância em 

desfavor da servidora PAOLA REGINA POUSO GRACIOLI, Analista 

Judiciária, matrícula 14.326, visando à apuração dos fatos articulados na 

Sindicância n.º 6723-70.2016.811.0041 (Id. 1091334).

Aberto os trabalhos, pela Presidente da Comissão foi feita a leitura das 

últimas peças do processo, para que todos tomassem conhecimento que o 

Tribunal Pleno do TJMTJ proveu o Recurso da Sindicada, anulando a 

decisão de fls. 269/270.

Na sequência, a comissão deliberou pela INTIMAÇÃO da Servidora e seu 

Patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos 

quanto as provas até aqui produzidas.

 Nada mais, do que para constar, lavrou o presente que vai devidamente 

assinado.

 JULIANA GONÇALVES DE MELO RIBEIRO DA SILVA KIDO

Presidente da Comissão

GESINELI RODRIGUES LEITE E CAMPOS

Membro

VERÔNICA CARVALHO MARCÍLIO

Secretária

Decisão

CIA N°:

0709341-96.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 AMANDA BÁRBARA DE OLIVEIRA SODRÉ PIONA – OAB/MT 13.333

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas proposto por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. em benefício de ADVOCACIA MACIEL, referente a Guia nº 

47643 recolhida em duplicidade.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário;

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

 CPF de todos os sócios, data de nascimento de todos os sócios.

 Certidão do Gestor da vara atestando a não utilização da Guia.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 18 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0709092-48.2018.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

LOURIVAL COSTA DOS SANTOS

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valor de Custas Judiciais proposto 

por EVELYN MUNDIN OTTONELLI em benefício próprio em relação à Guia 

nº 92264 recolhida nos autos de nº 1026-550-16.2017.811.0041 sob o 

fundamento de desistência da ação, tendo em vista que ocorreu a perda 

do objeto.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese as alegações do requerente o pedido de restituição não se 

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

vez que não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 À custa processual decorre da atividade desenvolvida pelo Estado-Juiz e 

são pagas como remuneração pelos serviços prestados pelo Poder 

Judiciário em razão dessa atividade.

 Não obstante a desistência da parte, no caso em tela o pedido versa 

sobre custas de distribuição sendo que houve a distribuição do processo 

(1026-550-16.2017.811.0041).

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

92264.

 Publique-se. Intime-se.

 Após, arquivem-se o expediente.

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.

ADVOGADO(A):

 LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB/MT 18.806

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, em beneficio próprio, em 

relação à Guia de nº 31460 recolhida de forma indevida.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para a finalidade de “receber e dar quitação” ao peticionante 

Luiz Augusto Malheiros Abreu Cavalcanti.

 Comprovante de pagamento.

 Certidão do Gestor (a) da Central de Arrecadação – No caso em que a 

Guia não foi utilizada.

INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima elencados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser 

rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 17 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro
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CIA N°:

0706386-92.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA

ADVOGADO(A):

 MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB/MT 10.005

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA em benefício próprio, por sua 

advogada, em relação à Guia nº 81535 sob o fundamento recolhimento 

equivocado.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 81535 

arrecadada no valor de R$ 217,83 (duzentos e dezessete reais e oitenta e 

três centavos).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 173/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO decisão proferida - CIA nº 0032171-03.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

CONCEDER o(a) servidor(a) CLÉRIE FABIANA MENDES, matrícula nº. 8362, 

Técnico Judiciário, licença para tratar de interesses particulares, sem 

remuneração, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, nos termos 

do artigo 114, da Lei Complementar nº 04/1990, a partir de 07/05/2018.

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

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

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 175/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0709395-62.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) DAIANE BALERINI BOCARDI, matrícula nº. 

14172, nomeado (a) pela Portaria n.º 0390/2017-GRHFC, de 28/07/2017, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II, no 

Gabinete do Juiz - 7ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir de 17/04/2018.

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

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

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 176/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0709395-62.2018.8.11.0001,

 RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 481/2013-GRHFC, de 02/07/2013, que designou 

o(a) servidor(a) CLÉRIE FABIANA MENDES, Técnico Judiciário, matrícula 

n.º 8362, para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico

Jurídico, no(a) Gabinete do Juiz - 7ª Vara Criminal - Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir de 17/04/2018.

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

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

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 177/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III, Girdeth de 

Oliveira do(a) Central de Administração da Comarca de Cuiabá, conforme 

consta do expediente CIA nº. 0709208-54.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARILUCE AUXILIADORA RONDON ALMEIDA, 

matrícula nº. 9358, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de 

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

confiança de Gestor Administrativo III, no período de 07/05/2018 a 

26/05/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 174/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Diário dos Oficiais de Justiça lotados na Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá, durante o expediente no mês de MAIO/2018, na forma abaixo 

discriminada.

* A Portaria nº 174/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Certidão

Recuperação judicial, código 1078553, numeração única 

577-13.2016.811.0041. Advogados a serem intimados: EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO, SIMONE CRISTINE DAVEL, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS, EVANDRO C. ALEXANDRE DOS SANTOS, MARCUS 

VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

ALFREDO ZUCCA NETO, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ERIKA 

CRISTINA PRIMANI, JACKSON ANDRÉ DE SÁ, ROGÉRIO APARECIDO 

SALES, LEANDRO GARCIA, WILLIAM CARMONA MAYA, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER, LUIZ PAULO 

DA SILVA SANTOS. Certidão Impulsionando os autos, promovo a 

publicação do despacho proferido em 17/04/2018, para devida intimação 

de todos os causídicos que juntaram procuração nos autos, a fim de, 

destarte, conferir ampla publicidade acerca do local, data e horário de 

realização da Assembleia Geral de Credores: "Visto. Havendo objeções 

ao plano apresentado CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, 

para deliberação sobre o plano de recuperação judicial. 1.1 - A 

Assembleia Geral de Credores será realizada na Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Cuiabá – CDL, situada à Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 

750, Bairro Centro, CEP: 78.005-370, Cuiabá/MT, em 1ª (primeira) 

convocação para o dia 10 de Maio de 2018, às 09:00 horas e, em 2ª 

(segunda) convocação para o dia 17 de Maio de 2018, às 09:00 horas, 

possuindo como ORDEM DO DIA a aprovação, rejeição ou modificação do 

plano de recuperação apresentado pelas devedoras. 1.2 – Publique-se 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO, com observância do artigo 36, da Lei N.º 

11.101/2005, ressaltando que as despesas correm por conta da empresa 

em recuperação judicial (art. 36, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). Com o 

intuito de conferir maior publicidade, o aludido EDITAL deverá ser 

publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do Estado, e em jornais de 

grande circulação da sede e filial da requerente. 1.3 - Também deverá
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constar no referido Edital que os credores poderão obter cópia do plano 

de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia 

diretamente com o Administrador Judicial, FLAVIANO KLEBER FIGUEIREDO 

TAQUES, com endereço situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 

nº 2000, Centro Empresarial Cuiabá, Salas 1005/1006, Jardim Aclimação, 

CEP: 78050-000, Cuiabá/MT, Tel: (65) 3025-6703/6704, email: 

flaviano.taques@feo.adv.br (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005). 1.4 – 

Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005). 1.5 – Considerando a 

exiguidade do tempo, determino que o Administrador Judicial, providencie a 

retirada do edital e proceda a publicação no Diário Oficial e em jornal de 

grande circulação, bem como proceda à afixação da convocação da 

assembleia, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (artigo 

36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005). (...)" Cuiabá, 18 de abril de 2018. César 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258884 Nr: 24007-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R & M MAV COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

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

- OAB:9764-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 inpulsiono estes autos, para intimar o Administrador Judicial, para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR

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

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsiono estes autos, para intimar a parte requerida para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias, conforme despachotranscrito: 

Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 16/27). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial da CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA (Processo nº 47035-59-2014.811.0041 – Código 

925859), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241761 Nr: 18629-23.2017.811.0041

 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 CANDIDO DE LIMA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carla helena grings sabo 

mendes - OAB:8361-O/MT, LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU 

- OAB:18215/O

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos advogados da 

parte requerida, bem como, do Administrador Judicial, os quais já se 

encontram devidamente cadastrados, reenvio para publicação, o r. 

despacho transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos (fl. 12). II - Trata-se de habilitação 

retardatária interposta por LUCIANA CANDIDO DE LIMA, por dependência 

aos autos da recuperação judicial da DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 23113-52.2015.811.0041 – Código 

999210), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1117591 Nr: 17750-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDENEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 inpulsiono estes autos, para intimar o Administrador Judicial, para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126889 Nr: 21685-98.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA, 

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAZARENO P. DE 

OLIVEIRA P. CÂMARA - OAB:11.794/PB

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, em razão do não cadastramento do advogado da parte 

requerida, bem como, do Administrador Judicial, os quais já foram 

devidamente cadastrados, reencaminho para publicação o r. despacho 

transcrito: Visto. I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. II- Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA, por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de SUPERMERCADO 

OASIS LTDA ME (Processo nº 53963-89.2015.811.0041 – Código 

1066637), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111985 Nr: 15523-87.2016.811.0041

 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: REVOLSUL OFICINA MECANICA DE VEICULOS LTDA 

EPP, Fernando Costa Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, JORGE LUIS PRESTES - OAB:53122

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

OAB:8455/MT

 Impulsiono estes autos, para intimar a parte requerida, pra que se 

manifeste no prazo de cino (5)dias, conforme despacho transcrito: Visto. 

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 20/22). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

REVOLSUL OFICINA MECÂNICA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de ADONAI 

TRANSPORTES LTDA (Processo nº 51126-61.2015.811.0041 – Código 

1060104), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1244375 Nr: 19398-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANDERSON CLEITON PEREIRA DE SOUZA, ANTÔNIO 

LUIZ FERREIRA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - 

OAB:6.740/MT, MILTON CORREA DE MORAES - OAB:OAB/MT 6.664

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Tendo em vista o não cadastramento do advogado da parte requerida, o 

qual já foi devidamente cadastrado, reenvio para publicação o r. despacho 

transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos (fls. 182/190) II- Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por HANDERSON CLEITON PEREIRA DE SOUZA, por 

dependência aos autos da Falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA E 

OUTROS (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 – Código 800492), que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da 

Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1265368 Nr: 26157-11.2017.811.0041

 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: MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

- OAB:9764-A, ROBSON WILKENS FARIAS MELGAREJO - OAB:7431

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do advogado da parte 

requerida, bem como, do Administrador Judicial, os quais já foram 

devidamente cadastrados, reenvio para publicação, o R. despacho 

transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos (fls. 33/38) II- Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por MOISÉS LOPES DE OLIVEIRA, por dependência aos autos 

da Recuperação Judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA 

(Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), que, conforme 

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

N.º 11.101/2005.

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

seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270405 Nr: 27785-35.2017.811.0041
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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: ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO, 

CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12503/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos advogados da 

parte requerida, bem como, da Administradora Judicial, os quais já estão 

devidamente cadastrados, reenvio para publicação, o r. despacho 

transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos (fls. 13/64) II- Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUNÇÃO, por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de DSS SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (Processo nº 

23113-52.2015.811.0041 – Código 999210), que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088273 Nr: 5337-05.2016.811.0041

 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: JOSUE LOPES LENSO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

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

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos, para intimar a recuperanda para que se manifeste 

no prazo de cino(05) dias, conforme despacho transcrito: Visto. Acolho o 

parecer do administrador judicial a fim de determinar a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 05 dias úteis, apresente cálculo trabalhista 

com a discriminação de verbas e atualização até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial, de acordo com o disposto no artigo 9º, II da Lei de 

Regência. Com a manifestação nos autos, intime-se a recuperanda para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assim como renove-se 

vista ao Administrador Judicial, para que, no mesmo prazo (prazo este que 

será comum), emita parecer sobre o mérito. Após, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1241776 Nr: 18639-67.2017.811.0041

 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: KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, LELIS BENTO DE RESENDE - OAB:12675

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

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

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, para que se manifeste 

no prazo de cinco (05) dias, conforme despacho transcrito: Visto. I- 

Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos efeitos 

(fls. 12/16). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

KLEICIMAR ANTÔNIO DE CARVALHO, por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial de 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.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258820 Nr: 23967-75.2017.811.0041

 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: CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

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/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do advogado da parte 

requerida, bem como, do Administrador Judicial, os quais já foram 

devidamente cadastrados, encaminho para republicação o r. despacho a 

seguir transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos (fls. 09/11). II - Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por CENTROESTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, por 

dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (Processo nº 

046354-55.2015.811.0041 – Código 1049831), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152754 Nr: 32976-95.2016.811.0041
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAIR DAS NEVES, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO 

COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

OAB:9229/MT

 Impulsiono estes autos, para intimar a parte requerida para que se 

manifeste no prazo de cino (05)dias, conforme despacho transcrito: Visto. 

I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 45/56). II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

OTAIR DAS NEVES, por dependência aos autos da massa falida da 

COTTON KING LTDA (Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 

459997), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

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

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

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1250823 Nr: 21432-76.2017.811.0041

 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: LEONARDO SANTOS DE RESENDE, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT 6358

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

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do advogado da parte 

requerida, bem como, do administrador judicial, os quais já foram 

devidamente cadastrados, encaminho para republicação do despacho 

transcrito: Visto. I- Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos (fls. 50/53) II- Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por LEONARDO SANTOS DE RESENDE, por dependência aos 

autos da Falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 

21432-76.2017.811.0041 – Código 1250823), que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

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

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

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

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206542 Nr: 7072-39.2017.811.0041

 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: THIAGO XAVIER DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712

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

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

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.854,17(sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 131740 Nr: 27450-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, SHEILA MARIA 

DE OLIVEIRA PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

OLIVEIRA - OAB:1824/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Falência de Trese Construtora e Incorporadora Ltda. e outras. 1. 

Intime-se o síndico para, em 10 dias, manifestar-se quanto aos petitórios 

(...). 2. Também em 10 dias, o síndico deverá apresentar o quadro geral de 

credores atualizado (...). 3. Dê-se ciência ao síndico acerca das 

informações de fls. 4.794/4.796 e 4.857/4.872. 4. Expeça-se alvará judicial 

em favor do síndico (...). 5. Intimem-se as falidas, via de seu advogado, 

para, em 05 dias, pronunciarem-se sobre a petição de fls. 5.659/5.875. 6. 

Oficie-se à 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT(...). 7. Em resposta ao 

expediente de fl. 5.278, oficie-se à 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT (...). 

8. Em atenção ao ofício nº 472/2012 (fls. 4.780/4.782), (...). 9. Oficie-se à 

Conta Única (...). 10.Deverá a Secretaria proceder ao desentranhamento 

(...). 11.Indefiro os pedidos de fls. 5.290/5.298, 5.351/5.360, 5.386/5.395, 

5.517/5.525 e 5.581/5.590 (...). 12.Em atenção às petições de fls. 5.382, 

5.403/5.405 e 5.480/5.485, determino que a Secretaria oficie à 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (...). 13.Vê-se 

que os pedidos de fls. 5.419/5.421e 5.422/5.424 (...), de maneira que 

ordeno o seu desentranhamento deste feito para que sejam entregues aos 

seus subscritores, substituindo-se por cópia e certificando-se. 14.Defiro o 

pedido de fls. 5.474, devendo a Secretaria promover as anotações 

necessárias. 15.Desentranhe-se a manifestação do Ministério Público de 

fls. 5.616/5.617 e proceda-se à sua juntada ao processo n. 

13051-41.2001.811.0041 (código 74485), ao qual se refere. 16.Em 

resposta aos ofícios nº 130/2016 e 06/2017 (fls. 6.010/6.012), (...). 
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17.Oficie-se à 4ª Vara Federal de Cuiabá, em resposta ao expediente de 

fls. 5.020/5.021, (...). 18.Oficie-se à Conta Única solicitando os extratos 

das contas judiciais (...). 19.Oficie-se à Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) (...). 20.Cumpridas as determinações anteriores, (...). 

Após, conclusos para deliberações. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 

16 de abril de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1161049 Nr: 36383-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO SANTIAGO DA COSTA OLIVEIRA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.000,00(dois mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206405 Nr: 6954-63.2017.811.0041

 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: DANIEL DO NASCIMENTO MACHADO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.361,78(oito mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206541 Nr: 7071-54.2017.811.0041

 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: HEZICIO SANTANA DA SILVA, HIGOR RODRIGO DIAS 

DE CARVALHO, INIVALDO DE SOUZA SANTOS, HONORIO CORREA DE 

SOUZA, HUGO THOMPSON DE FARIAS, IRINEU XAVIER DOS SANTOS, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ISAIAS SAMUEL BEZERRA, ISAIAS 

TOMAZ DA FONSECA, ITAMAR AMARO CARDOSO, IZAIR DOMINGOS DE 

SOUZA

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.167,12(nove mil cento e sessenta e sete reais e doze centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206562 Nr: 7091-45.2017.811.0041

 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: HENRIQUE SANTOS SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

11.767,28(onze mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206711 Nr: 7220-50.2017.811.0041

 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: LEOMAR RODRIGUES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

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

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.000,00(seis mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206769 Nr: 7274-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SEBASTIÃO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206460 Nr: 7000-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENTO SOARES, 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 DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

16.700,00(dezesseis mil e setecentos reais), consistente em valor devido 

a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206535 Nr: 7065-47.2017.811.0041

 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: EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA, EDSON MARTINS 

DOS SANTOS, ELIZEU HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO DANIEL DA 

SILVA CANUTO, ELAINE PATRICIA LEMOS RAMOS SILVA, ELAINE 

PEREIRA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ELUARA DE OLVEIRA 

SILVA, ERNESTO VERSALLI, EUDES GONÇALVES CORREA, EVANDRO 

FRACISCO DE SOUZA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:13.456-B/MT, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13456-B, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206840 Nr: 7342-63.2017.811.0041

 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: JORDELANDI DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.800,00(seis mil e oitocentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 
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parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206860 Nr: 7360-84.2017.811.0041

 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: CRISTIANO RUDENAS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.500,00(oito mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206714 Nr: 7223-05.2017.811.0041

 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: JOSÉ COELHO, 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, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.000,00(sete mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206767 Nr: 7272-46.2017.811.0041

 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: FÁBIO DA COSTA GOMES, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.700,00 (oito mil e setecentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206857 Nr: 7357-32.2017.811.0041

 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 JOSE KOVALSKI, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

13.000,00(treze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164664 Nr: 37806-07.2016.811.0041

 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: CIZINO CORDEIRO, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA.

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

OAB:MT 19.198, TIAGO FERREIRA CAMPOS - OAB:19258

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

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

OAB:11990/OAB-MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1187848 Nr: 543-04.2017.811.0041

 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 PEREIRA DA SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMÍLIA EVANGELINA SILVA 

MACHADO - OAB:10.460/MA, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206775 Nr: 7280-23.2017.811.0041

 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: EDIMAR 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

1.600,00(mil e seiscentos reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206613 Nr: 7135-64.2017.811.0041

 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: BENEDITO PETRONILHO DE SOUZA FILHO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14.962/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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.300,00 (três mil e trezentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206862 Nr: 7362-54.2017.811.0041

 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: ITAMAR GOMES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de 

15.000,00(quinze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205063 Nr: 6502-53.2017.811.0041

 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: TAYRONE MOREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

13.225,00(treze mil duzentos e vinte e cinco reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206551 Nr: 7081-98.2017.811.0041

 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: CICERO DE OLIVEIRA BATISTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712

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

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

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.460,00( oito mil quatrocentos e sessenta reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento, neste 

momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 

3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205481 Nr: 6662-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JOSE PAES DE SIQUEIRA, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

36.000,00(trinta e seis mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206828 Nr: 7330-49.2017.811.0041

 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: NATALINO PEREIRA DO CARMO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.000,00(sete mil e reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206715 Nr: 7224-87.2017.811.0041

 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: EMERSON JOSÉ DE CAMPOS, 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, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de 

12.000,00 (doze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018 .Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1183807 Nr: 45070-75.2016.811.0041

 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: PACÍFICO DA SILVA GOMES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALMEIDA KOWALSKI - 

OAB:17487, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT, 

SIRLEY CANDIDA DE ALMEIDA - OAB:MS/13.476

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1197960 Nr: 3928-57.2017.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 14 de 597



 PARTE AUTORA: ELAINE OLIVEIRA DA SILVA SALES, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

20.000,00(vinte mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206416 Nr: 6963-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MAMEDIO DE CARVALHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, VANDER JOSE PASETTI - OAB:11734/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

12.000,00(doze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206544 Nr: 7074-09.2017.811.0041

 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: RIFRAN SOUSA RODRIGUES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712

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

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

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.475,63 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206788 Nr: 7293-22.2017.811.0041

 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: JOADILSON DA SILVA, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.749,16(quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e dezesseis 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205047 Nr: 6491-24.2017.811.0041

 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: ALEANDRA HELENA ANDREASSA NOGUEIRA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.200,00(quatro mil e duzentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174825 Nr: 42046-39.2016.811.0041

 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 APARECIDO CAMARGO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - 

OAB:5097/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206540 Nr: 7070-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.900,00(nove mil e novecentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206859 Nr: 7359-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZAIR DA SILVA BARROS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

12.000,00(doze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206861 Nr: 7361-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ELDER DE MELO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

13.000,00 (treze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206771 Nr: 7276-83.2017.811.0041

 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: EUROFLAVIO NUNES 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:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.577,00(nove mil quinhentos e setenta e sete), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica 

suspensa, caso pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do 

CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206550 Nr: 7080-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 16 de 597



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: JAIR BATISTA DO NASCIMENTO, JAQUELINE DASSOW 

RODRIGUES, JOÃO BATISTA LEITE FILHO, JILSON MOREIRA JUNIOR, 

JOANILDO GONÇALO MOGENIO, JOÃO CARLOS GOMES DA COSTA, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, JOÃO FERNANDES DA SILVA, JOEL 

EDSON DE BARROS

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:13456-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.735,20(quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206547 Nr: 7077-61.2017.811.0041

 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: JONACI PEGNORATTO, JONILSON DA SILVA, JOSE 

APARECIDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS FERNANDES, JOSE DE 

RIBAMAR RODRIGUES SILVA, JOSE ROBERTO DE SOUZA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, JOSIAS DOS REIS, JULIANO QUINTERO E 

SILVA, JULIO CESAR ALVES DE BARROS

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:13456-B, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206856 Nr: 7356-47.2017.811.0041

 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: MARCIO NOVAES SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

13.000,00(treze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206422 Nr: 6968-47.2017.811.0041

 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: VENZER NUNES 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, RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - OAB:14.489

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.300,00(oito mil e trezentos reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206678 Nr: 7187-60.2017.811.0041

 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: EDILSON JOSÉ DA SILVA AMORIM, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00(dez mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 
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diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206864 Nr: 7364-24.2017.811.0041

 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 MIRANDA DE CAMPOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

13.000,00(treze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206545 Nr: 7075-91.2017.811.0041

 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: LUCAS CORDEIRO BARBOSA, LUCAS VARGAS BRITO 

DA SILVA, LUIZ CALISTRO DOS SANTOS, LUCIO MANOEL DA SILVA 

PINHO, LUIZ CARLOS MARTIM, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA NEVES, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LUIZ 

ROZIVALDO DA SILVA VIEIRA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:13456-B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.225,98(cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206720 Nr: 7229-12.2017.811.0041

 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: DAVID DANTAS DA SILVA, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja 

exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do deferimento, neste 

momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 

3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206444 Nr: 6988-38.2017.811.0041

 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: LUIS ALVES DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES - OAB:14.843, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.500,00(três mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206561 Nr: 7090-60.2017.811.0041

 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: SILSO ANTONIO DA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 
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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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.500,00(cinco mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206400 Nr: 6950-26.2017.811.0041

 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: MILENE CRISTINA DA SILVA SOUSA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.500,00(três mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1227147 Nr: 13844-18.2017.811.0041

 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: APRIGIO MORINIGO CEZARIO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210279 Nr: 8504-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206497 Nr: 7033-42.2017.811.0041

 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: SEBASTIÃO BORGES DE ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.700,00(sete mil e setecentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

(STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018 .Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206543 Nr: 7073-24.2017.811.0041

 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: JORGE PAULO DE CARVALHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.223,97(três mil duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), 

consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, diante do 

deferimento, neste momento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 
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172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206712 Nr: 7221-35.2017.811.0041

 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: ANIVALDO ANASTÁCIO, 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, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.000,00(seis mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206403 Nr: 6953-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAGAVES DO NASCIMENTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso 

pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 428306 Nr: 10109-21.2010.811.0041

 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: WELFRID BECK, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

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

E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO R. PINTO - 

OAB:17.081-PR, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8896, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação do 

Administrador Judicial, bem assim da parte requerida no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 05/10/2017, promovo sua republicação 

para tal fim: Visto. Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO interposta por 

WELFRID BECK objetivando habilitar o seu crédito no valor de R$. 7.236,18 

(sete mil, duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), referente a r. 

sentença proferida na Ação Reclamatória Trabalhista n. 356/2002, que 

tramitou pelo Juízo da Comarca de Assis Chateaubriand-PR. Intimado o 

requerente para no prazo de 5 (cinco) dias juntar procuração e cálculo de 

liquidação de sentença (fl. 25), este quedou-se inerte (fl. 31). Em seguida, 

vieram-me conclusos. Analisando os autos, verifico que há irregularidade 

na representação processual, o que impõe a intimação do requerente para 

sanar o vício, na forma do que dispõe o art. 76, do Código de Processo 

Civil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo. De fato, é o que dispõe o art. 317, do CPC, in verbis: “Art. 317. 

Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá 

conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Sendo 

assim, intime-se a requerente para, em 48 (quarenta e oito) horas, 

regularizar a representação processual, bem como apresentar cálculo de 

liquidação da sentença, sob pena de ver-lhe extinto o processo sem 

resolução do mérito (CPC – art. 485, IV), sendo intimado seu patrono via 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE. Exaurido o prazo sem 

manifestação, renove-se o expediente ao requerente, por CARTA, no 

endereço indicado na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206401 Nr: 6951-11.2017.811.0041

 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: LEIVISSON CARVALHIDO LOPES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.000,00(cinco mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, 

caso pendentes, diante do deferimento, neste momento, dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206858 Nr: 7358-17.2017.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ALTAIR DA SILVA RONDON, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MELLO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11386, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, caso pendentes, 

diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98, § 3°, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não 

ter havido resistência à pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 

172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

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

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1123362 Nr: 20213-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MENDES DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:301306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14.485

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora, na pessoa de seu patrono, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias se apresente a esta secretaria e 

retire os documentos desentranhados de fls. 06/10.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1258787 Nr: 23943-47.2017.811.0041

 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: BOLIVAR DANIEL EICKOFF, BRUNO CARVALHO DA 

CRUZ

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

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:19198/O

 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 do advogado da parte 

requerida, bem como, do Administrador Judicial, os quais já foram 

devidamente cadastrados, encaminho para republicação o seguinte 

despacho: Visto. I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por BOLIVAR DANIEL EICKOFF, por dependência aos autos da 

Recuperação Judicial de 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, 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. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 961608 Nr: 5508-93.2015.811.0041

 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: DAVID MACARIO DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15123/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial paraque, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se a determinação de fl. 73 já foi cumprida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187610 Nr: 407-07.2017.811.0041

 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: LUÍS FLÁVIO BARROS DA SILVA

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

LTDA., BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS DANIELLE MAGALHAES 

VILELA - OAB:19108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198, CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 Certifico que, em razão de até a presente data não ter sido publicado a 

intimação para parte requerida, envio para republicação o seguinte 

despacho: Visto. I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos (fls. 10/14). II - Trata-se de habilitação retardatária 

interposta por LUÍS FLÁVIO BARROS DA SILVA, por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de 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. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022370-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR)

GENTIL PERDONCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE TAL (RÉU)

e outros encontrados no local (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1032914-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA HF LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 882880 Nr: 18469-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO VICENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENI DE TAL, IVANI FELIPE DA SILVA, ILDO 

FELIPE DA SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, CPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012450 Nr: 28571-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALID KASSAB, WSM CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MILAN GIRALDI, GENEROZA CLERI 

MILAN GIRALDI, JORGE CEZAR MILAN GIRALDI, CIRCE MARA FERRAZ 

GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - 

OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foram expedido(s) Mandado(s) de 

Intimação para o autor e para os requeridos, para prestarem depoimento 

pessoal e a Parte Autora e a Requerida têm o prazo de CINCO DIAS para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE 

CUMPRIMENTO, ou providenciar os meios necessários a sua condução 

ao(s) local(is) da(s) intimação(ões) das partes que lhe são 

respectivamente contrárias. Nada mais

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057213 Nr: 49630-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PORTILHO SOBRINHO, ROBERTO 

DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Vistos.

1. Considerando os embargos de terceiros apensos, bem como o auto de 

constatação de fls. 221/244, acolho o parecer ministerial de fl. 248, e 

designo audiência de conciliação para o dia 22/05/2018, à 13h30min.

2. Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, por tratar-se de 

processo coletivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717800 Nr: 8667-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DAS DORES DA SILVA, APARÍCIO DOS 

SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NILO DA SILVA, IVAN GUIMARÃES 

DA SILVA, WALMIR DIAS GUIMARÃES, MAURO ALVES DIZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, NOILVIS KLEIM RAMOS - OAB:13.100, NOILVIS KLEM 

RAMOS - OAB:MT 13100, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523-MT, VILMA RIBEIRO DA 

SILVA AZEVEDO - OAB:7013/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as advogadas do réu IVAN 

GUIMARÃES DA SILVA, Dras. Vilma Ribeiro da Silva Azevedo - OAB n. 

7.013 e Fernanda Martins de Farias - OAB 13.523, para apresentarem 

contestação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 278561 Nr: 5463-70.2007.811.0041

 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: JOILCE CARVALHO DE JESUS, ROALDO PEDRO 

SAMPAIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LOPES DE AMORIM, LEONARDO 

LOPES DE AMORIM, KELY LOPES DE AMORIM, SHEILA LOPES DE AMORIM 

GUIMARÃES, ROSENIR LOPES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 
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OLIVEIRA - OAB:12.373/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, AMARO CESAR CSTILHO - OAB:3.127-A, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELISABETE AGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, GABRIELA DE SOUZA CORREIRA - 

OAB:10031-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, ÍRIA 

MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, LINCOLN CÉSAR MARTINS 

- OAB:7.087, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT

 Vistos (...) Ressalte-se, por fim, que com as alterações trazidas pela Lei 

13.105/2015 ao Código Instrumental, a reconvenção passou a ser feita na 

própria defesa, conforme se extrai do art. 335 do Código de Processo Civil 

vigente e, não mais em petição avulsa, conforme previsto pelo CPC de 

1973, bem como pode ser proposta independente da contestação, o que 

não se encaixa no caso em questão, posto que a época vigente da prática 

do ato pelos embargantes/réus, não havia referida previsão legal e a não 

apresentação da reconvenção simultaneamente a defesa, acarretava a 

preclusão consumativa, o que ocorreu no caso em questão. Com essas 

considerações, REJEITO os presentes embargos de declaração 

interpostos por MARINA LOPES DE AMORIM, KELY LOPES DE AMORIM e 

ROSENIR LOPES AMORIM, ante a inexistência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão judicial que julgou extinta a 

reconvenção por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular válido. INTIMO as partes da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 321179 Nr: 22896-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILCE SOARES CARVALHO DE JESUS, ROALDO 

PEDRO SAMPAIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LOPES DE AMORIM, LEONARDO 

LOPES DE AMORIM, KELY LOPES DE AMORIM, SHEILA LOPES DE AMORIM 

GUIMARÃES, ROSENIR LOPES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABÍOLA 

CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/ MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097, JACKSON 

AUGUSTO PEREIRA BASSAN - OAB:10657-E, KATYANNE MONIQUE 

MARQUES DE CAPMPO - OAB:9849-E, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Vistos (...) Tempestivos os embargos de declaração interpostos, 

RECEBO-O para discussão. Extrai-se dos fundamentos utilizados pelos 

embargantes para fundamentar a existência de omissões e obscuridades 

na decisão judicial proferida (fls. 166/169), que se trata, na verdade, de 

rediscussão de matéria já decidida, incabível no presente recurso. Nos 

termos do caput do art. 1.022 do Código de Processo Civil: “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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1”. Destaquei e sublinhei. Dessa 

forma, considerando que os fundamentos utilizados pelos embargantes 

não visam a corrigir defeitos no ato judicial, mas sim, a reapreciação de 

provas e a modificação do julgado, o não acolhimento dos presentes 

embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO os 

presentes embargos, ante a inexistência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão judicial, previstos no art. 1.022 do 

CPC. INTIMO as partes da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

VALE DOPADRE INÁCIO - APROVAPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994

 Vistos.

Colha-se parecer ministerial e, após, conclusos com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 900197 Nr: 29985-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILADELFO DOS REIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO RIO VERDE, 

ASSOCIAÇÃO UNIDAS DE FILADELFIA - ASSUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - 

OAB:18.960/O, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B, THIAGO 

MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)JOSÉ 

MAURICIO PAZ NETO a devolver o(s) processos , NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1292207 Nr: 5628-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALZIZA RAPOSA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DO NASCIMENTO, MARLEI PADILHA, 

LAÉRCIO DOS SANTOS ABREU, POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA, 

DALMIRO SANTOS DE ABREU, LOTIVIA HEIN, JHAYCON DOS SANTOS, 

SILVANE DA MOTA, ALVINO TIMÓTEO DOS SANTOS, IVONE PEREIRA DA 

SILVA SANTOS, NAIR ANTÔNIA DA COSTA, ALZIRA DA SILVA ALVES 

RODRIGUES, EDENILSON EVARISTO, MONICA DOS SANTOS DE JESUS, 

ADRIANO CAETANO ALVES, RUDINEI RIBEIRO, ANTÔNIO BENTO 

RODRIGUES, ADÃO ADORNE, LINDINALVA DE OLIVEIRA GOMES, 

CLEUSA DA SILVA, EDEMAR BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DO CARMO NOBRE JUNIOR 

- OAB:23279/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 290 do CPC, INTIMO a embargante para no prazo de 15 

(quinze) dias recolher as custas e despesas de ingresso da presente 

ação, sob pena de cancelamento da distribuição, em caso de decurso sem 

as devidas providências.

 Juntado os comprovantes nos autos, apense-se ao processo para o qual 

distribuído por dependência e abra vista ao Ministério Público para 

manifestação, ante os indicativos de se tratar de litígio possessório 

coletivo (art. 178, caput e inciso I do CPC).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1013479 Nr: 29021-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINEIDE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON J. DE TAL, JEFFERSON JORDAN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO 

- OAB:4531-MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.531

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)PAULO 

ROMAS GODINHO a devolver o(s) processos, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 734795 Nr: 31114-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL BARRETO, EDMAR EZEQUIEL DE 

ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 

SANTA MARIA DA VITÓRIA, Réus Inominados Citados por Edital, MARIA 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO KNIJNIK - OAB:34445/RS, 

DIRCEU CARRETO - OAB:76367/SP, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - 

OAB:MT 10791, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA CARRETO - OAB:214.629/SP, VITOR RONDON 

BORGES DE CAMPOS - OAB:13.142

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

FUNDIÁRIO - OAB:, RINALDO SOUZA FAUSTINO - OAB:22867/O, 

WELLINGTON SILVA - OAB:5354, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)

(S)WELLINGTON SILVA a devolver o(s) processo, NO PRAZO DE 24 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072924 Nr: 56626-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS, MOZART 

NASCIMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOSÉ DE ARAÚJO, MARIA 

AUXILIADORA MATOS DE ARAÚJO

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FERNANDA MARIA CICERO DE SÁ SOARES - 

OAB:11.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO, na pessoa de seu Advogado, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da petição de desistência da ação protocolado 

pela parte Requerente, juntado às fls. 216/217.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1141537 Nr: 28093-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN DA SILVA - 

OAB:19.093-0 MT, MILTON SOARES NETO - OAB:15.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:

 Vistos.

 Considerando que a parte autora comprovou a sua tentativa de intimar 

suas testemunhas pelos correios, sem êxito, defiro o pedido e redesigno a 

audiência de instrução para o dia 16/7/2018 às 14h30min.

INTIMEM-SE AS PARTES E AS TESTEMUNHAS da nova data.

INTIMEM-SE também as testemunhas do autor, por mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1057213 Nr: 49630-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA HACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PORTILHO SOBRINHO, ROBERTO 

DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, ILSON FERNANDES SANCHES - OAB:9008, 

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO - OAB:3498-A/MT

 Vistos.

 Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2011 e, portanto, o 

lapso temporal de 5 anos exige algumas caultelas deste juízo, acolho a 

manifestação, no sentido de determinar a realização de auto de 

constatação na área em litígio a fim de verificar a atual situação, ou seja, 

se os réus estão sobre a área, se há benfeitorias e quem as fez, quantas 

famílias ali estão, se há produção ou criação etc.

Expeça-se carta precatória para esse fim e, após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 732354 Nr: 28529-40.2011.811.0041

 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: ALVARO NAVARRO, ANDERSON FERNANDO 

GRANDINI, ALCIDES VENCESLAU, CLÁUDIO GOLICZESKI, JOSÉ 

KOTOVICZ, LINDOMAR ANTUNES FRANCO, GERALDO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BARBATO, ANA CANDELÁRIA 

VELLINI BARBATO, LUIZ VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, 

ANTONIA VELLINI DE ANDRADE, IRANI SEISCENTOS VELLINI, JOÃO 

RODRIGUES DE ANDRADE, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, 

EDIVALDO DOMINGUES VELLINI, APARECIDA VELLINI DOMINGUES, 

ELIZABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, CESAR E ANGELO VELLIN, 

APARECIDA PERES VELLINI, VITALINO MARCUZZO, COLONIZADORA 

TERRANORTE LTDA, MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA, SÉRGIO LUIZ 

DADONA, CLAUDIA ANDREIA HOYO DE BIAGI DADONA, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, MARIA DE LOURDES VELLINI MARCUZZO, 

CELSO FERNANDES PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, 

JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO FLÁVIO 

VITORINO, CELSO PADOVANI E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9982-B, JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB:5347-B

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Recurso de Apelação de 

folhas 210/218, uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 

24/01/2018, por meio do D.JE. Nº 10183.

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 
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AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 779309 Nr: 32753-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIA NETTO NUNES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA para 

tomar manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

negativa do Oficial de Justiça de fls. 154. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1069943 Nr: 55371-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMITERIO NOSSA SENHORA DA GUIA, 

MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora a fim de determinar a citação dos réus, 

através de oficial de justiça, no endereço declinado às fls. 302/303.

INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão para providenciar o 

recolhimento da diligência do meirinho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009705-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIAS FLOSE DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009705-69.2018.8.11.0041 AUTOR: 

DOUGLAS DIAS FLOSE DE DEUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.05.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

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

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

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009632-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA KLIMACHESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009632-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA ZELIA KLIMACHESKI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.05.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009622-53.2018.8.11.0041

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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009622-53.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se a autora 

para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais 

pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010120-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010120-52.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RAFAEL GOMES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

27.07.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010084-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010084-10.2018.8.11.0041. AUTOR: EDIR 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização 

referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 27.07.2018, às 08:15 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 03 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

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

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010028-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010028-74.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 27.07.2018, às 

08:30 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 03 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

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

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, 

inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010018-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDSEY NUNES QUIRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010018-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LINDSEY NUNES QUIRINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

27.07.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

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

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

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

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

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009965-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MENDES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009965-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DO CARMO MENDES MOREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

27.07.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023934-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (DEPRECADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (DEPRECADO)

 

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) – Carta Precatória. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006409-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, comparecerem nesta 

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

da decisão proferida. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1272971 Nr: 28627-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE JUARA 

- MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 09, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não 

houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074821 Nr: 57438-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARTINI DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO TORRES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - 

OAB:123.351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 24, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não 

houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 877712 Nr: 15253-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE LIMA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA, LUIZ 

FERNANDO DA COSTA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MILANI - OAB:11984, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT, PAULO RENATO PASCOTTO - OAB:17320

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 939544 Nr: 54347-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS MAMEDE

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:6499-E

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

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 
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autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944205 Nr: 56988-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON BRUNO ARAUJO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 381519 Nr: 17765-63.2009.811.0041

 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: JOÃO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS 

COOP. DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101011 Nr: 10956-13.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFÍCIO PONTAL, CLEUDEONICE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA DAS GRAÇAS PRADO LEAO, PAULO 

ROBERTO DUTRA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 Processo n. 10956-13.2016.811.0041

 Código: 1101011

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de 

Despacho/Decisão.

Contudo, a parte requerida por meio de petição, solicita os autos para 

realizar carga, a fim de extrair cópias.

Posto isto, devolvo os autos a secretaria sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

 EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083049 Nr: 2983-07.2016.811.0041

 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: MARIA RITA DOS SANTOS 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:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945530 Nr: 57745-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO AMANCIO DE BARROS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945205 Nr: 57506-37.2014.811.0041

 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: JOSIVAL TELES DA SILVA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170810 Nr: 40536-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER LUIZ VIEIRA

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721603 Nr: 17109-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
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DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU ORTIZ KERBER, MARCIA RAQUEL 

PIMENTEL KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763146 Nr: 15712-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI GONÇALVES BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 307318 Nr: 16504-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIT FLY VIAGENS E TURISMO LTDA, ROSE 

MERY MENDANHA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, consigno que a questão deduzida nos petitórios de fls. 175, 

176 e 183 já foi objeto de apreciação à fl. 171 e alerto que a sua 

reiteração poderá enventualmente dar ensejo à aplicação de multa por 

litigância de má-fé.

No atinente ao petitório de fls. 186-194, registro que as cartas precatórias 

possuem caráter itinerante, sendo desnecessária a sua retificação 

relativamente ao Juízo deprecado (NCPC, 262).

No concernente aos honorários advocatícios no demonstrativo do débito, 

tem-se que a sentença proferida nos embargos à execução condenou a 

parte executada/embargante ao pagamento de 60% de 10% o que 

corresponde a 6%. Já os honorários advocatícios da fase executiva 

arbitrados em 10% devem incidir sobre o valor da causa atualizado (STJ, 

Súmula 14), razão pela qual a parte exequente deverá retificar o seu 

cálculo.

Ademais, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos da Reclamação n. 

25820-55.2011.811.0001, em trâmite perante o 6º Juizado Especial Cível 

da Capital, que o Condomínio do Edifício Rembrandt promove em desfavor 

da aqui coexecutada Rosemary Mendanha Mendes, mormente pelo fato da 

impenhorabilidade em decorrência de constituição como bem de família 

recair sobre o outro imóvel matriculado sob o n. 63.053 do 2º Serviço 

Notarial e Registral da Capital.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 963685 Nr: 6374-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO BRASIL CENTRAL 

COBRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO SEREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE SANTANA DE OLIVEIRA 

- OAB:123.230/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s). 32, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não 

houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1171107 Nr: 40656-34.2016.811.0041

 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: VALDENIR MARQUES BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

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

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 61967 Nr: 3206-48.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARINS DO NASCIMENTO, JOÃO LUIS 

PINHEIRO

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

4.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A, MICHELLE 

CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

151/154. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 72579 Nr: 7542-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARINS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:OAB/MT 4.719-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

461/468. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 155593 Nr: 216-07.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRIO MÁRCIO CABRAL 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE DE BARROS 
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MACIEL EL HAGE - OAB:5703-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Processo n. 216-071990.811.0041

 Código: 155593

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de 

Despacho/Decisão.

Contudo, a parte requerida por meio de petição, solicita os autos para que 

seja certificado e expida certidão de comprovação de autuação.

Posto isto, devolvo os autos a secretaria sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 382763 Nr: 18086-98.2009.811.0041

 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: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADALBERTO ALVES, CONDOMÍNIO 

EDIFÍCIO TUCUNÃ, IGREJA PRESBITERIANA DAS CEREJEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:OAB/MT 7.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).190/191, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009996-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO POLIMENI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889466 Nr: 22881-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Trata-se Ação de Cumprimento de Sentença que Condomínio Residencial 

Porto do Sol move em desfavor de Primus Incorporação e Construção 

Ltda.

As partes entabularam acordo (fls.103/104), pugnando por sua 

homologação, bem como pela suspensão do processo até a data 

assinalada para o cumprimento integral do mesmo.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes de fls. 

103/104, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando os 

autos suspensos.

Expeça-se alvará em favor da exequente no valor de R$ 12.134,38 (doze 

mil reais e cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, os autos deverão permanecer no 

arquivo até o cumprimento integral do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066026 Nr: 53654-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÔ BRÁULIO TRANSPORTES EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO PEREIRA - 

OAB:11.756/SC

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

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 Compulsando os autos, constato que, por algum equívoco, os advogados 

do excepto não foram incluídos na publicação da decisão disponibilizada 

no DJE n. 9666 de 23/11/2015, conforme se observa do documento de fl. 

19.

 Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade por cerceamento de 

defesa, DEFIRO o pedido contido à fl. 18. Em consequência, RESTITUIO o 

prazo de 10 ( dez) dias para que o excepto de manifeste sobre a presente 

exceção, a contar da intimação desta decisão.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950275 Nr: 60691-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUY VILELLA DE AZEVEDO FILHO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TANIA RIBEIRO DE 

AZEVEDO - OAB:14045

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

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

 Diante do lapso temporal e da ausência de impugnação e produção de 

provas, intime-se a parte autora, por meio do seu advogado, para informar 

a atual situação do requerente, notadamente quanto a necessidade do 

medicamento descrito na exordial, no prazo de 05 ( cinco) dias, fazendo 

provas de suas alegações.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1144939 Nr: 29590-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO FM MORENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6938, JOSE ANTÔNIO DE MELO - OAB:8604-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:OAB/MT 1581

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES com resolução de mérito os pedidos formulados nos 

embargos de terceiros opostos por JOILSON SOUZA BATISTA, cuja baixa 

já foi procedida às fls. 45/46.Condeno a embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em R$ 1.000,00 (mil reais) – art. 85, § 1º do CPC.Contudo, face ao pedido 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, que ora concedo, 

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 subsequentes ao transito em julgado, conforme 

art. 98 § 3º do Código de Processo Civil.Traslade-se cópia aos autos em 

apenso.Após o transito em julgado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893351 Nr: 25452-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

afirmando ter contradição na sentença de fls. 1186/1192, uma vez que os 

honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

no entanto, ao mesmo tempo constou a expressão “do valor da 

condenação”.

Compulsando os autos verifico que razão assiste a parte embargante, ao 

passo foram aplicados dois dispositivos incompatíveis, já que os 

honorários advocatícios ou deve ser no valor fixo (art. 85,§8º, do CPC) ou 

sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC)

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição 

apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a ter a seguinte 

redação:

“(...) Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em favor dos patronos das partes, sendo que cada parte irá pagar 

ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 

c.c 86, do CPC) (...)”.

No mais a sentença permanece inalterada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067998 Nr: 54524-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEVINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDELINA FERREIRA TORRES - 

OAB:13.361-MT

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa formulada por INTEGRAÇÃO 

TRANSPORTES LTDA em face de LAUDEVINA DOS SANTOS.

Argumenta o Impugnante que a impugnada atribuiu o valor da causa em R$ 

31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), que corresponde tão 

somente aos danos morais .

No entanto, aduz que a impugnada também pleiteia o ressarcimento dos 

danos materiais, não apontando o valor da causa correto, portanto, 

devendo recolher a diferença sob pena de extinção.

Devidamente intimada, a parte impugnada não apresentou manifestação, 

consoante certidão de fl. 12.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 Inicialmente, mister se faz ressaltar que ao julgador incumbe o controle e 

a fiscalização do valor atribuído à causa, principalmente porque se trata 

de matéria de ordem pública, cujos efeitos irão repercutir no correto 

recolhimento das custas judiciais, não ficando, pois, o valor da causa, à 

liberdade das partes.

Conforme disposto no art. 291, do CPC, a toda causa será atribuído um 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

 Na hipótese, verifica-se da exordial que embora a autora tenha 

mencionado a ocorrência de danos materiais, pleiteia exclusivamente o 

ressarcimento dos danos morais, sendo que nesse caso o valor da causa 

deve corresponder ao benefício pretendido pela autora, consoante 

disposto no art. 292, V, do CPC.

 Diante de tal situação, mostra-se adequado, ao presente caso, o valor 

atribuído pela autora à causa.

Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação pelas razões acima 

expostas.

Sem condenação em honorários e custas por se tratar de mero incidente 

processual.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo, trasladando-se cópia da presente para o processo principal em 

apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 374069 Nr: 10534-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO 

SCHUTZE MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos em face da decisão 

prolatada às fls. 761/768, alegando omissão e contradição.

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Sem maiores sobressaltos, tenho que razão não assiste ao embargante.

Compulsando os presentes autos, não verifico qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada na decisão, o que não pode ser admitido via embargos, sendo 

matéria de recurso.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, por não 

visualizar contrariedade, obscuridade, omissão ou erro material.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835606 Nr: 40718-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELITO JOSETTI OLIVEIRA, LUCIEN FABIO FIEL 

PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINENTAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL COML. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LUCIEN FÁBIO FIEL 
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PAVONI em face de CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA, objetivando, em síntese, a penhora no rosto dos autos 

Código 76280, em trâmite perante este Juízo ou alternativamente o 

bloqueio das contas da empresa Longo Locação, Agropecuária e 

Participações para o fim de satisfação do débito.

 Impugnação às fls. 361/362, na qual o impugnante alega excesso na 

execução, rechaçando também os outros pedidos do exequente.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 Sem maiores delongas, tenho que a parte exequente está com a razão.

 A executada alega excesso na execução e apresenta novos cálculos à 

fl. 362. Contudo, da detida análise da planilha juntada, é evidente que está 

em dissonância com o disposto na sentença. Isso porque, não consta o 

acréscimo de 10% da multa e 10% honorários advocatícios do art. 523, 

§1º do CPC, que são devidos em razão do descumprimento da obrigação 

de pagar.

 A seu turno, o cálculo apresentado pelo exequente ( fl. 343) está 

escorreito, com a observância de todos os requisitos legais.

 Portanto, REJEITO a alegação de excesso e determino o prosseguimento 

do feito.

 Quanto ao pedido de penhora do depósito judicial realizado pela 

executada em outros autos, entendo que comporta agasalho

Conforme fls. 357/358, a empresa executada, no processo n. 

6547-19.2001.811.0041, código 76280, em trâmite perante este Juízo, 

detêm numerário a ser levantado em seu favor.

 Portanto, DEFIRO o item a do pedido de fl. 346 para DETEMINAR a penhora 

no rosto dos autos n. 6547-19.2001.811.0041 – Código 76280, que tramita 

perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá, em quantia suficiente para a satisfação 

do débito exequendo ( R$ 3.544,88), sendo realizado, preferencialmente, 

sobre depósito judicial realizado pela executada ( fl. 355).

 Após, intime-se a parte executada, para, querendo, oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1290534 Nr: 5081-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ENO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549-0, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 Intime-se os embargados para que, em 15 (quinze) dias úteis, 

manifestem-se acerca dos embargos opostos.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079213 Nr: 1003-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GUEDES DA SILVA, OPÇÃO COMISSÁRIA DE 

DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MACHADO - 

OAB:106.429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO SILVA 

COLADO BARRETO - OAB:7266, RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091/MT

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de incompetência arguida. Sem 

custas e honorários por se tratar de um incidente processual. Traslade-se 

cópia da decisão para os autos principais.Após, nada mais sendo 

requerido e decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1094307 Nr: 8133-66.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 Outrossim, a renda fixa de aproximadamente de R$ 4.600,00 (quatro mil e 

seiscentos reais) não retira a condição de hipossuficiente do autor, 

máxime quando comprovada diversas despesas com aluguel, energia e 

telefone. Assim, pretendendo a Impugnante a revogação do benefício 

concedido à Impugnada, caberia a ela comprovar a possibilidade 

financeira daquela em arcar com as custas processuais, no entanto, a 

impugnante não se desincumbiu do seu mister.Dessa maneira, REJEITO a 

impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita, condenando a impugnante ao 

pagamento das eventuais despesas processuais, nos termos do artigo 20, 

§ 1° do CPC/73.Deixo, contudo, de condenar a impugnante em litigância de 

má-fé, por não visualizar o preenchimento de seus requisitos, mormente 

diante da existência de dúvida razoável quanto a hipossuficiência do 

impugnado. Sem honorários por se tratar de mero incidente 

processual.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, trasladando-se cópia da presente decisum ao 

processo principal em apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741023 Nr: 37799-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIO BARROS DE ARRUDA

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

DALLAS HOLDING LTDA, DALLAS RENT A CAR LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO WELSEY VERZIGNAZZI 

- OAB:23171/O, CARLOS GONÇALVES JÚNIOR - OAB:183.311 SP, 

RAFAEL RODRIGO BRUNO - OAB:221737/SP

 Ante o exposto, DECRETO a desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa executada DALLAS AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA, 

determinando a inclusão no polo passivo da lide dos sócios DALLAS 

HOLDING LTDA ( CNPJ: 11.455.816/0001-26) E DALLAS RENT A CAR 

LTDA ( CNPJ: 00.470.111/0001-61). Considerando que o bloqueio via 

BACENJUD das contas dos sócios restou frutífero ( fl. 405/411), JULGO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito. No mais, 

DETERMINO que o valor penhorado ( fls. 405/4011) seja vinculado a Este 

Juízo e após o trânsito em julgado desta decisão, seja expedido alvará de 

levantamento em favor do autor, devendo este informar seus dados 

bancários, no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085222 Nr: 3900-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT
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 Intimem-se as Partes para especificarem/ratificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 ( quinze) dias, justificando-as sob 

pena de indeferimento.

 Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1062591 Nr: 52169-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GUEDES DA SILVA, OPÇÃO 

COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:7266, RONALDO LUIZ COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se a Secretaria quanto à apresentação de contestação.

 Consigno que os Avisos de Recebimento referente à citação de ambos os 

réus foram juntados em 10/12/2015 e a presente ação foi suspensa em 

04/02/2016 ( fl. 33 dos autos código 107213)

Pondero ainda que o prazo não é contado em dobro, já que os requeridos 

possuem o mesmo advogado.

 Havendo contestação, proceda-se a juntada nos autos e intime-se a parte 

autora pra impugnar, no prazo legal.

 Ausente, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037253 Nr: 40199-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAÍNA POMPEO DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) 

MANTER a liminar concedida às fls. 27/28; b) DECLARAR a inexistência do 

débito em relação à fatura do mês de Agosto/2015, c) DETERMINAR a 

revisão da fatura referente ao mês de Agosto/2015 à sua média de 

consumo apurada nos últimos 12 (doze) meses antecedentes à fatura em 

questão; d) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777664 Nr: 31032-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTENCIO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise ao teor do recurso de apelação interposto em face da 

sentença de fl. 157, deixo de exercer o juízo de retratação de que trata o 

art. 485, § 7º, do CPC, e mantenho a sentença vergastada por seus 

próprios fundamentos.

Certificada a tempestividade do recurso (fl. 166), remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a realização do juízo de 

admissibilidade da apelação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 758336 Nr: 10572-89.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES GULLY FREWEN WEBSTER, WOOD 

4 LIFE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

extrato anexo, o Agravo Regimental interposto pela parte autora foi 

desprovido, e o respectivo acórdão transitou em julgado em 28/11/2016.

Em análise ao teor do recurso de apelação interposto em face da 

sentença de fls. 249/v, deixo de exercer o juízo de retratação de que trata 

o art. 485, § 7º, do CPC, e mantenho a sentença vergastada por seus 

próprios fundamentos.

Certificada a tempestividade do recurso (fl. 274), remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a realização do juízo de 

admissibilidade da apelação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1077673 Nr: 67-97.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660

 Assim, em que pese à afirmação do estado de insuficiência financeira, 

tenho que não restam evidenciadas as condições para a concessão da 

gratuidade.Dessa maneira, ACOLHO a impugnação ao Pedido de Justiça 

Gratuita, devendo a parte impugnada ser intimada para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais.Sem honorários por se tratar de mero incidente 

processual.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, trasladando-se cópia da presente decisum ao 

processo principal em apenso.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1073355 Nr: 56799-35.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA SOARES PRADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, 

LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por ODILZA 

SOARES PRADO DOS SANTOS em desfavor de CLARO S/A, para o efeito 

de determinar à parte ré a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, dos 

documentos reclamados na inicial, quais sejam: o contrato entabulado 
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entre as partes (n. 835323601) e as faturas que originaram o débito.Torno 

definitiva a liminar concedida às fls. 19/20.Para o caso de não 

cumprimento da determinação, imponho a multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do artigo 403, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 308049 Nr: 16979-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. G. M. S, SANDRA MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE MARTIN & CIA LTDA-ME, JOSIANE 

MARTIN, JOSÉ MARTIN JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 282/284 para decretar a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada 

JOSIANE MARTIN & CIA LTDA - ME determinando a inclusão no polo 

passivo da lide tão somente de seus sócios JOSIANE MARTINS JUNIOR, 

com CPF n. 868.383.771-87 e JOSÉ MARTINS JUNIOR, com CPF n. 

011.674.071-05.Intime-se a parte exequente para que apresente 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

Intimem-se os executados, via advogado, para pagar a dívida no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714003 Nr: 8839-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAS DEOLINO DA SILVA JÚNIOR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.540, BRUNO FERNANDES DE NORONHA ALEIXO - 

OAB:13766/MT, JAFFER BARBOSA CCHAPHAUSER - OAB:20549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/MT

 A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

(fls. 257/259), defendendo o excesso na execução.

 A seu turno, a exequente apresentou manifestação às fls. 266/273, 

pugnando pela rejeição da impugnação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A parte impugnante se insurge em face aos cálculos apresentados pela 

exequente, alegando, em síntese, que a data da citação está equivocada, 

pois , segundo ela, a citação ocorreu em 02/08/2011.

 Sem razão à impugnante.

 Compulsando os autos, constata-se que na sentença, o Juízo condenou a 

requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1. 953,10 ( 

um mil e novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos) com juros a 

contar da citação e correção a partir do desembolso. Ainda, condenou a 

parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 ( vinte 

mil reais) acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária da 

data da sentença.

 Desta feita, ao revés do que aduz a impugnante, não há dúvidas que a 

citação ocorreu em 05/07/2011, conforme se observa do Aviso de 

Recebimento juntado à fl. 78, sendo que os juros correrão a partir daí. Já a 

correção dos danos morais incidirá a partir da data da sentença ( 

08/12/2015) e não da intimação.

Portanto, os cálculos apresentados pela impugnada às fls. 252 estão 

inteiramente escorreitos, em perfeita consonância com a sentença, 

inclusive quanto a data inicial referente aos juros e a correção.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES a Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença de fls. 257/259.

 Intime-se a parte exequente para apresentar o débito atualizado, 

acrescido de multa de R$ 10% e honorários advocatícios de 10%, do art. 

523,§1º do CPC. Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 313863 Nr: 19050-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIBÍADES GOMES DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA, TRANSPORTES JAÓ 

LTDA., TROPICAL PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANIO RODRIGUES - OAB:12.015, 

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:5.239/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, 

JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16883, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B, Otavio Fernando de 

Oliveira - OAB:225031/SP

 Isto posto, intime-se a parte exequente para que apresente demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, Intimem-se os 

executados, via advogado, para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765632 Nr: 18340-66.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AUGUSTO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 

ELIANE SOUZA OLIVEIRA SANTOS, LUÍS CARLOS GONÇALVES DA 

ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:OAB/MT 11.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS 

- OAB:9453 MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte reclamante em face da sentença de fls. 295/296, afirmando a 

existência de contradição e omissão.

Para tanto, argumenta que a presente ação de imissão foi julgada 

improcedente e condenando o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios e custas processuais.

No entanto, afirma que não poderia suportar os ônus da sucumbência, 

devendo recair sobre o litisdenunciado Luis Carlos Gonçalves na ação 

sob o Cód. 743405, uma vez que foi o mesmo que por meio de procuração 

falsa vendeu o imóvel para o autor adquirente de boa-fé.

Assim, requesta pela atribuição dos efeitos infringentes para condenar o 

litisdenunciado Luis Carlos Gonçalves ao pagamento das verbas de 

sucumbência.

A seu tuno, a requerida pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer contradição ou 

omissão a ser sanada.

Considerando que a ação foi julgada improcedente, a verba de 

sucumbência de recair sobre a parte que saiu vencida, no caso o autor.

Ademais, o litisdenunciado Luis Carlos Gonçalves é terceiro envolvido nos 

autos sob o cód. 743405, não figurando neste processo, sendo a 

aplicação da verba de sucumbência aplicada de forma correta na 

sentença.

 Infere-se que os pedidos foram todos analisados na sentença.
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O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807979 Nr: 14439-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte reclamada em face da sentença de fls. 379/382, afirmando a 

existência de obscuridade.

Para tanto, argumenta que houve a condenação da ré ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face do acordo formulado pelo 

autor e o proprietário do veículo avariado, no entanto, as somatórias das 

notas fiscais correspondem ao importe de R$ 4.865,45 (quatro oitocentos 

e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco reais).

Assim, requesta pela atribuição dos efeitos infringentes para sanar a 

obscuridade em relação à diferença do valor de R$ 134,55 (cento e trinta 

e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer obscuridade a ser 

sanada.

A condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) refere-se à importância 

acordada e paga pela parte autora ao proprietário do veículo avariado, 

portanto, devendo ser esse o valor a ser ressarcido pela seguradora.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 743405 Nr: 40363-40.2011.811.0041

 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: WALTER ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, ELIANE SOUZA 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRA ANGELA WELTER, FRANCISCO 

AUGUSTO WELTER, LUIS CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ALVES DOS SANTOS - 

OAB:9453 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte reclamante em face da sentença de fls. 296/300, afirmando a 

existência de contradição e omissão.

Para tanto, argumenta que a presente ação de nulidade ato jurídico foi 

julgada procedente e condenando o requerido/embargante ao pagamento 

dos honorários advocatícios e custas processuais.

No entanto, afirma que não poderia suportar os ônus da sucumbência, 

devendo recair sobre o litisdenunciado Luis Carlos Gonçalves, uma vez 

que foi o mesmo que por meio de procuração falsa vendeu o imóvel para o 

autor adquirente de boa-fé.

Assim, requesta pela atribuição dos efeitos infringentes para condenar o 

litisdenunciado Luis Carlos Gonçalves ao pagamento das verbas de 

sucumbência.

A seu tuno, a requerida pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer contradição ou 

omissão a ser sanada.

Considerando que a ação foi julgada improcedente, a verba na lide 

principal deve recair sobre a parte que saiu vencida, no caso os réus.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 792234 Nr: 46331-17.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elenita egina de assunçao 

carvalho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte requerente em face da sentença de fls. 584/587, afirmando a 

existência de contradição.

Para tanto, argumenta que na reconvenção restou reconhecida que a 

autora/embargante não realizou o pagamento solidário em relação à 

condenação na indenização dos autos 1.931/06 – Cód. 13861, sendo que 

a reconvinte arcou com o pagamento integral.

Ocorre que, permanece com o valor penhorado de R$ 12.200,88, nos 

autos supracitados, não tendo o magistrado se manifestado quanto à 

destinação do valor, não realizando a devolução em favor da embargante.

Assim, requesta pela atribuição dos efeitos infringentes para julgar 

improcedente a reconvenção.

A seu tuno, a requerida/reconvinte pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer contradição ou 

omissão a ser sanada.

Quanto ao valor supostamente penhorado de R$ 12.200,88, nas contas da 

embargante, eventual pedido de devolução deverá ser feitos nos autos em 

que foi feito o bloqueio (1.931/06 – Cód. 13861), não podendo este 

magistrado imiscuir-se em questões decididas em outro processo que não 

esta sob sua jurisdição.

 Infere-se que os pedidos foram todos analisados na sentença.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 430079 Nr: 11007-34.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DO PRADO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS SYSTEM LTDA, SOCOPA - SOCIEDADE 

CORRETORA PAULISTA S/A, MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257907/SP, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B/MT
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 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida 

Secopa – Sociedade Corretora Paulista em face da certidão de 

impulsionamento de fls. 818.

Sem maiores sobressaltos rejeito os embargos de declaração uma vez 

que não cabe o recurso em face de certidão de impulsionamento.

Por outro lado, nota-se que a Gestora Judiciária certificou o trânsito em 

julgado (fl.817), no entanto, em seguida às fl. 868 certificou novamente 

acerca do equívoco cometido, considerando a apelação interposta dentro 

do prazo legal.

 Assim, resta prejudicada a análise do pedido de cumprimento de sentença 

de fls. 863/867, visto que a sentença não transitou em julgado.

No mais, intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação formulado pela ré Secopa às fls. 819/831, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861923 Nr: 3256-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRENE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA PRONI - OAB:7358/MT

 Por esta razão, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela 

autora.Ressalto que, ainda que fosse concedida a justiça gratuita, essa 

somente teria efeitos ex nunc, não ilidindo, portanto, a obrigação da autora 

de realizar pagamento dos honorários periciais.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.: 1048616 Nr: 45764-78.2015.811.0041

 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: LAUDEVINA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT

 Cuida-se de denunciação da lide realizada pela ré Integração Transportes 

LTDA, a qual indica como denunciada a seguradora Companhia Mutual de 

Seguros.

Fundamenta seu pedido nas disposições do art. 125, II, do CPC, afirmando 

ser o denunciado obrigado por contrato de seguro de responsabilidade 

civil profissional. Vejamos:

Art. 125. (...)

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

O demonstrativo de itens segurados encontra respaldo no documento de 

fls. 64/69, o que autoriza o recebimento da denunciação pretendida.

Ante o exposto, RECEBO a denunciação da Companhia Mutual de 

Seguros, e, por conseguinte determino sua citação no endereço indicado 

pela parte ré à fl. 41 para que apresentem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados da juntada do comprovante da citação.

Com as respostas, intime-se a parte contrária para que impugne a 

contestação.

Após, intime-se a denunciada para que especifique, no prazo de 15 

(quinze) dias, as provas que pretende produzir.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898825 Nr: 28933-86.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

ALIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MELLO - OAB:16.572-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação Cautelar, revogando a liminar concedida às fls. 24/25.Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e na verba honorária do 

patrono do Requerido, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC/2015.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 907338 Nr: 35128-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA PRESBITERIANA DO AREÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento do valor cobrado indevidamente, correspondente 

a R$8.940,88 (oito mil novecentos e quarenta reais e oitenta e oito 

centavos), que deverão ser restituídos em dobro e acrescidos de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso em 

10/08/2013 (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do efetivo prejuízo, ocorrido em 10/08/2013 (Súmula 43 do 

STJ).Considerando a sucumbência mínima da autora, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 10680 Nr: 10062-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILIPS DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJ-TELECOMUNICACÕES LTDA, NILTON 

JESUS DA SILVA, LAUDENCIO BISPO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 Defiro o pedido de fls. 455/457.

Proceda-se a expedição de alvará.

Após, intime-se a parte exequente para que apresente bens do executado 

passíveis de penhora, bem como o demonstrativo atualizado do débito 

demonstrativo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 36 de 597



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 412744 Nr: 2037-45.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAEDER BATISTA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINUSS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana paula gabanela - 

OAB:230.151, CIBELE DO VALLE SANTANA BUENO - OAB:165.948, 

FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, LIDELAINE 

CRISTINA GIARETTA - OAB:173.036/SP, TAÍS STERCHELE ALCEDO - 

OAB:194073/SP

 Anota-se o mandado de penhora de fls. 1065 no rosto dos autos.

Intime-se a parte exequente para que informe ao juízo se já houve trânsito 

em julgado nos autos de embargos de terceiro de nº 

18084-84.2016.811.0041 – Cód. 1118413, devendo ainda acostar aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 94358 Nr: 368-84.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA., NACIONAL EXPRESSO LTDA, VIAÇÃO NAGIB SAAD LTDA, 

ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:3.849-A, PEDRO MARTINS 

VERÃO - OAB:4839-A

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca das petições 

de fls. 398/404 e 469/471, bem como acerca do prosseguimento do feito 

indicando bens passíveis de penhora e o demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804234 Nr: 10698-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA PESSANHA LOQUE

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

BORGES DE OLIVEIRA JÚNIOR, LÁZARO QUEIROZ BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO BOSCO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:MG/10.907, MAURICIO LEOPOLDINO DA FONSECA - 

OAB:55.454/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037 , SEBASTIAO MONTEIRO 

DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Manifesta-se a parte requerente acerca da certidão de fls. 440, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 174504 Nr: 22768-72.2004.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, ESPÓLIO DE 

HONÓRIO MOREIRA TOSTA, CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE CUIABÁ, LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO, 

MARCIA REGINA NOBRES DA SILVA, KAREN MARIA PREZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA SILVA - 

OAB:4932, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 A parte autora levantou via alvará de fls. 1024 a importância de R$ 

30.254,44 (trinta mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), mas efetuou o pagamento do montante de R$ 790,64 

(setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos) a custas 

processuais, o que aparentemente representa um equívoco.

Assim, remetam-se os autos ao contador do juízo para cálculo das custas 

processuais remanescente, levando-se em consideração a decisão de fls. 

733/737.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 240974 Nr: 9539-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - 

OAB:3618 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9.916-B, ANA LAURA DE FIGUEIREDO - OAB:47.514, ANA 

LUIZA DE CARVALHO MENDES - OAB:52.764, CARLA CAROLINE DE 

PAULA ROCHA - OAB:15228/0, DANIELLE FERREIRA GLIELMO - 

OAB:19.293, JOAO GILBERTO MONTENEGRO RODRIGUES - 

OAB:47.651, Marcos Vinícius Barros Ottoni - OAB:16785, PAULO 

HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48.137, SHEYLLA DE OLIVINDO - 

OAB:32.682

 Manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls. 821/823, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 181458 Nr: 28291-65.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT

 Intime-se o douto advogado Carlos Augusto Rachid Maia de Andrade para 

que comprove a certificação do seu cliente Geremias Maia de Andrade 

acerca as renuncia dos poderes, nos termos do art. 112 do CPC.

 No mais, cumpra-se o despacho de fl. 229.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 442856 Nr: 18728-37.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 
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OAB:13842-A/MT

 Manifestem-se as partes para providenciarem os documentos solicitado 

pelo perito na petição de fls. 612/613, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, expeça-se ofício conforme o parágrafo segundo da petição de 

fls. 613/614.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 29115 Nr: 927-02.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELBERTO ROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALECIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON TORQUATO 

SCORSAFAVA - OAB:23043/O

 Expeça-se ofício para proceder a baixa na penhora referente à R8/5809.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1167396 Nr: 38971-89.2016.811.0041

 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: WALDETE LEAO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALLET REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

EIRELI - ME

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

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de apreciar os embargos declaratórios de fls. 63/64, intime-se a 

parte autora para que junte aos autos o comprovante de residência 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1136676 Nr: 25920-11.2016.811.0041

 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: FUNDAÇÃO BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLACE NUNES VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOÃO PAULO PEREIRA 

SILVA FILHO - OAB:12.871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora acerca da certidão de fls. 187, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 387360 Nr: 23302-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS & MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.N. DE MAGALHÃES - ME

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 323/324.

Retifique-se a autuação e registro do feito para constar nova razão social 

da parte exequente.

Após, expeça-se mandado de penhora, intimando-se a parte exequente 

para prover os meios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 421972 Nr: 7151-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA INÊS RIBEIRO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14.142/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624

 Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fl. 214, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 354190 Nr: 24632-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMA INÊS RIBEIRO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8589/MT

 Manifestem-se as partes acerca do cálculo de fl. 225, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836958 Nr: 41863-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO LOPES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

- OAB:17.967/MT

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do debito, nos termos da sentença proferida nos autos de 

embargos à execução n°. 13393-95.2014 código: 874968, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a apresentação dos cálculos, intime-se a parte executada para 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 373927 Nr: 10386-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELÍRIO SBEGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA HIDALGO ARAGON Y. 

BOUBON REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4948/MT

 Intime-se a parte exequente para que indique a placa e o modelo do 

veiculo que pretende penhorar, tendo que juntar ainda o demonstrativo 
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atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13448 Nr: 10946-62.1999.811.0041

 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): SILGO COMÉRCIO E SISTEMAS EM 

INFORMATICA LTDA, JOSE MARIA DA SILVEIRA GOMES, MARIA 

AUXILIADORA FEIO GOMES

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

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, José Alcides Porto Rossi - 

OAB:27.548, Maria Lúcia Bressane Cruz - OAB:67.768

 Em manifestação às 738/740, o executado José Maria da Silveira Gomes 

e Maria Auxiliadora Feio Gomes requer o cancelamento de constrição 

judicial dos rendimentos salariais.

O requerido justifica que teve suas contas bloqueadas, em um total de 

R$629,44 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), 

sendo que o valor de R$3629,44 (seiscentos e vinte e nove reais e 

quarenta e quatro centavos) é proveniente de seus rendimentos salariais, 

portanto impenhoráveis.

Portanto, procedo o desbloqueio da penhora das contas: Banco do Brasil 

– Ag.: 4451 – Conta Corrente: 100006-188, no valor de R$37,98 (trinta e 

sete reais e noventa e oito centavos); Banco do Brasil – Ag.: 4451 – Conta 

Corrente: 510006.188, no valor de R$ 425,03 (quatrocentos e vinte e cinco 

reais e três centavos) e Caixa Econômica Federal – Ag. 4110 – Conta 

Poupança: 1893-4, no valor de R$ 166,43 (cento e sessenta e seis reais e 

quarenta e três reais).

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 385146 Nr: 20674-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS ANDIRÁ INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA - EPP, 

ULTRABRAS MÓVEIS E COLCHÕES LTDA, GERALDO LUIZ GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS LUIS JACQUES BOHRER - 

OAB:30147/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O documento a ser juntado pela parte exequente é o comprovante original 

de deposito emitido pela caixa, não tendo validade fotocopia ou 

comprovante eletrônico.

Assim, intime-se a parte exequente para dar fiel cumprimento do contido 

na certidão de fl. 199, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 349493 Nr: 19654-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBALCARD - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, SERVICE CHECK REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, ANTONIO AFONSO, HENRIQUE PAULO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Tavares Vilela - 

OAB:5481

 Defiro o pedido de fls. 423/424.

Exclua-se o sócio Antônio Afonso da presente lide, com as baixas 

necessárias.

Citem-se os sócios Adriano da Silva e Banservice Representações 

Comerciais E Serviços Ltda (qualificados às fls. 424) para que se 

manifestem acerca do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica e requerer provas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se o Cartório Distribuidor, nos termos do art. 134, §1º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 235380 Nr: 4464-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDIR PAULO MÜHL

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

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Defiro o pedido de fls. 542/543.

Oficie-se na forma requerida, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

a resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 4025 Nr: 2353-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, devendo juntar ainda o demonstrativo atualizado 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 252246 Nr: 18292-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691-MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, bem como apresentar o demonstrativo atualizado 

do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1080940 Nr: 1994-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO ME, SIMONE 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o requerimento de adjudicação de bens de fls. 65/66. Intime-se a 

parte executada para os fins do art. 876, § 1°e os seguintes do CPC.

Após, conclusos

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Intime-se o Dr. Bruno Nadaf Gusmão para juntar procuração nos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 3348-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANACIEL JOSÉ DA FONSECA, EDITORA 

CENTRO-OESTE LTDA. - JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARDIB - OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, MANANCIEL JOSE DA FONSECA - OAB:2473/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da petição de 

fls. 1511/1517, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, expeça-se alvará dos valores depositados em juízo em favor 

da exequente.

Ao final, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 304187 Nr: 14950-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, LUIZ VIEIRA DE SOUZA - OAB:11261

 Designo audiência de conciliação para o dia 28 de junho de 2018 às 

10h45.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897447 Nr: 27889-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

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

INCORPORADORA LTDA, RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Ante o teor da certidão d fl. 94, defiro o pedido de desconsideração de 

personalidade jurídica e determino a inclusão de Raimundo Nonato Pita no 

polo passivo da execução.

Intime-se a parte exequente para que apresente bens passiveis de 

penhora, bem como o demonstrativo atualizado do debito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 264518 Nr: 22492-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIL REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINO INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:15012/E, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO MARIN JUNIOR - 

OAB:6253/SC, ANDERSON GOMES DOS SANTOS - OAB:10366/MT, 

ARTHUR HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - OAB:8081/MT, DANIEL 

PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11.409/MT, MICHEL LUCIANO CASAGRANDE - 

OAB:11946-B/SC, NATASHA MAIA TEIXEIRA - OAB:7933/MT, 

RODOLPHO AUGUSTO S. V. DIAS - OAB:8132/MT.

 Nos termos do art. 134 e 135 do CPC/15, citem- os sócios Nilson Wiggers 

(CPF nº. 248.159.009-06) e Pedro Paulo Gonçalves (CPF n. 

563.951.409-49), no endereço indicado em fls. 535/535-vv, para 

manifestar e requer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se o cartório distribuidor para as anotações devidas, nos 

termos do art. 134, §1º do CPC/15.

Fica o presente feito suspenso, nos termos do art. 134, §3º do CPC/15, no 

que tange aos atos executórios.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394384 Nr: 29685-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURESIO NASCIMENTO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7.355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Intime-se a parte exequente para manifestar acerca do prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, intime-se a parte requerida para que apresente os dados 

bancários para fins de devolução de numerário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744844 Nr: 41935-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A
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 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o exequente acerca da 

petição de fls. 923/939, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353128 Nr: 6360-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Uma vez que a parte requerida não atendeu ao pronunciamento judicial, 

em face do principio da cooperação, intime-se a parte requerente para 

cumprimento do despacho de fl. 256, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 121106 Nr: 9234-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA, JOÃO 

RODER JÚNIOR, João Luiz Borges de Paula, MARCOS ANTÔNIO RODER, 

WILMA CORRÊA ROEDER, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, CAROLINE OCAMPOS C. FACCHINI - OAB:7153/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, Tatiana 

Xavier Checchin - OAB:6.030/MT

 A decisão de fls. 994 contém evidente erro material ao impor à empresa 

executada o ônus pelo pagamento da perícia avaliatória.

Isto porque foi a parte exequente à fls. 970/971 quem pugnou pela 

reavaliação do bem penhorado.

Assim, homologo a proposta de fls. 1018/1021 e determino a intimação da 

parte exequente para o recolhimento dos honorários, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 396544 Nr: 30930-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANELIO MANOEL DE ALMEIDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 O valor a ver restituído pela parte exequente em favor do executado na 

execução, qual seja, o valor de R$ 8,77 (oito reais e setenta e sete 

centavos) é ínfimo, e não há razão para a movimentação da máquina 

estatal para recebimento de tal cifra.

Sendo assim, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 358203 Nr: 28653-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369/MT

 Ante o teor da certidão de fl. 322, aplico a multa de 20% por ato 

atentatório à dignidade da justiça.

Intime-se a parte requerente para que apresente-se demonstrativo 

atualizado de debito, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indique bens 

passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 90470 Nr: 3748-42.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MÁRIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEY FIGUEIREDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fls. 480/482, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839813 Nr: 44274-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO NERIS - EPP, LUIZ FERNANDO NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA 

ME, DALCEMIR CALLEGARO, PLINIO JOSÉ CALLEGARO, DALCEMIR 

CALLEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE TEODORO 

LAMPIER - OAB:16786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que comprove ao juízo o registro de 

penhora mobiliaria colacionado dos autos a certidão mobiliaria atualizada, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 56207 Nr: 1582-61.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, 

SILVANA MARIA DA SILVA - OAB:9571/MT, VALMIR PEDRO SCALCO 

- OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 2008 às 

12h30.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 363992 Nr: 1439-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: EDNA ASSIS DA COSTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERTEC IMPERMEABILIZAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA, MACARIO HAEFFNER, SERGIO SANTANA SILVA, 

HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO RAPHAEL VARANI 

DA SILVA - OAB:3265

 Defiro a petição de fls. 625/627, devendo o oficial de justiça se dirigir ao 

7º andar, nas salas 75/76/44 da Rua Des. Ferreira Mendes, nº 232, Bairro 

Centro, Cuiabá-MT, e intimar os executados para o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Deverá ainda o Sr. Oficial de Justiça, caso não encontre os devedores, 

certificar quem são os ocupantes/possuidores das salas 

retromencionadas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347450 Nr: 17605-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO MARCELO PRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL FOLHA DO ESTADO ( SB GRÁFICA E 

DITORA LTDA )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB: 7355 A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Defiro o pedido de fl. 270/276.

Oficie-se na forma requerida consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

resposta.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 443360 Nr: 19025-44.2010.811.0041

 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: APARECIDO VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT

 Dê-se vistas ao autor para que apresente as contas, nos termos do art. 

550 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871898 Nr: 10989-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Manifeste-se a parte exequente acerca da petição de fls. 238/240, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1139856 Nr: 27326-67.2016.811.0041

 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: UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Ante o teor da petição de fls. 91/91-v, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1019439 Nr: 31552-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, TRÊS 

IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:267.830, TAÍSA FERNANDES DA SILVA PEREZ - 

OAB:12815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Defiro o pedido de fls. 864/865.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778566 Nr: 31971-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA NETTO & CORREA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO OBICI - 

OAB:12014-4/MS, HUMBERTO LIVRAMENTO B. DE ALMEIDA - 

OAB:248.867/SP, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 90.

Cumpra-se o despacho de fl. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 12324 Nr: 554-63.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALCIDES ARAÚJO VARGAS, LUIZ 

ALBERTO DE ARAUJO, PAULO RENATO DE ARAÚJO, SANDRA 

APARECIDO DE ARAUJO E PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA (UNIRONDON) - OAB:5767, JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU GALDINO CARDIN - 

OAB:6875/PR, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LUIZ CARLOS SANCHES - 

OAB:15517/PR, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999, ROBERTA 

VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT

 Intime-se a parte exequente para atendimento do oficio de fl. 1274/v, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 19468 Nr: 11961-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BEREICH 

MEDIZINISCHE TECHNIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE CUIABANA DE RADIOLOGIA 

LTDA., RUBENS DARIO DE ARRUDA, PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO 

MAGALHÃES, SANDRA MARIA MAX MOURA, JOELMA VEIGA DA SILVA 
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MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, Ana Lygia Tannus Giacometti - OAB:220478/SP, JOÃO 

CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4.611-B/MT, KLEBER 

TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, MAURICIO CESAR PÜSCHEL - 

OAB:135.824/SP, NAIME MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - 

OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, Victor Humberto da Silva Maizman - OAB:4501/MT

 Intime-se novamente a parte exequente para o cumprimento do despacho 

de fl. 829, bem como para que se manifeste acerca da petição de fl. 832 e 

documentos de fl. 833/840, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 119216 Nr: 7933-16.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EDSON ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:5101-MT, REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA 

- OAB:3265

 Intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do debito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 137961 Nr: 22104-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ANISIO 

DE SIQUEIRA, ROBSON JESUS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 O feito já se encontra sentenciado, sendo desnecessária a prolação de 

sentença.

Intime-se a parte exequente para que apresente bens passiveis de 

penhora e o demonstrativo atualizado do debito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 401013 Nr: 33561-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MARTINELLI, FÁTIMA PERFEITO 

DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 Defiro o pedido de fl. 288/289, notadamente cerca da expedição de nova 

carta pracatoria para a comarca de Vilhena/RO.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 229887 Nr: 36853-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

NPJ AFIRMATIVO - OAB:5.340

 Defiro pedido de fl. 218/219.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 5666 Nr: 48-87.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABÍLIO SEABRA - 

OAB:976/MT, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - OAB:43.849/MG

 Certifique-se a Sra. Gestora a existência de numerário nos presentes 

autos e em caso positivo expeça-se alvará de liberação para a conta 

bancaria contida em fl. 374/verso.

Ademais, intime-se a parte exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado de debito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando bens passiveis de penhora.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892362 Nr: 24805-23.2014.811.0041

 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: ALEXANDRE MORAES XAVIER

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

LTDA, CAOA DO BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

12/07/2018, às 14h30, para fins de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva das testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 16351-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARTON NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE APARECIDA SEABRA, DENILSON 

SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.813/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:5063-A/MT, João Batista 

Menezes - OAB:6.943/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11.266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9803, FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/MT, SINARA 
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REGINA PIGOZZO OLTRAMARI - OAB:10.477

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NELSON PEDROSO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 16351-06.2004.811.0041, Protocolo 

166676, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902281 Nr: 31534-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVAQUEST SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, 

BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, HELENA MARIA MONACO FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 109.348, LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO - OAB:OAB/SP 

241.999

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

julgando extinto o feito com resolução de mérito.Condeno ainda a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.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.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 341503 Nr: 11781-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOTVS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Intime-se a parte exequente para que apresente demonstrativo atualizado 

de débito como também bens passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 841683 Nr: 45890-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE 

SOCIAL - PETROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH ADOLFO SILVA 

WEINSTOCK - OAB:33872

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Adriana Figueiredo 

Meireles move em desfavor de Fundação Petrobrás de Seguridade Social 

– Petros.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 397034-5/2018, no valor de R$ 

29.898,93 (vinte e nove mil e oitocentos e noventa e oito reais e noventa e 

três centavos), alvará de liberação expedido sob n. 397036-1/2018, no 

valor de R$ 22.424,19 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro 

reais e dezenove centavos) e alvará de liberação expedido sob n. 

397036-1/2018, no valor de R$ 127.070,46 (cento e vinte e sete mil e 

setenta reais e quarenta e seis centavos).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153756 Nr: 33374-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DE PAULA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Igor de Paula Santos move 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 397033-7, no valor de R$ 3.567,00 

(três mil e quinhentos e sessenta e sete reais).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1068008 Nr: 54534-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PAILLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR EPIFÂNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT

 Intime-se a parte exequente para que apresente demonstrativo atualizado 

de débito como também bens passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118033 Nr: 17925-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Elineide da Silva Oliveira 

move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 397030-2/2018, no valor de R$ 

2.010,94 (dois mil e dez reais e noventa e quatro centavos).

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.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906157 Nr: 34367-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, QUALICORP ADMINISTRADORA E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FELIPE SANTA CRUZ DE OLIVEIRA 

SCALENTSKY - OAB:38.672 DF, José Eduardo Victoria - OAB:103160, 

MARCIO RECCO - OAB:138.689 SP, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA 

- OAB:24.308/BA, TICIANA SCARAVELLI FREIRE - OAB:SP/273.404

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que Maristela Leite de Almeida 

move em desfavor de Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de 

Trabalho Médico e Qualicorp Administradora e Serviço Ltda.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 396954-1/2018, no valor de R$ 

10.642,89 (dez mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318764 Nr: 21436-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO AUGUSTO DUTRA DE MORAIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROMIDIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR - 

OAB:10.435 / MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 Em decisão monocrática proferida no agravo de instrumento de nº 

1010095-02.2017.8.11.0000, foi deferida a liminar pleiteada pelo 

agravante.

Dessa forma, cumpra-se a medida deferida, e expeça-se ofício à 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (SAD) a fim de 

que proceda ao desconto mensal do equivalente a 30% (trinta por cento) 

do salário aferido pela ré, até a satisfação do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 336709 Nr: 5060-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JUNIOR, NATALIA RAMOS 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROMIDIA MARIA DA SILVA, ALDO AUGUSTO 

DUTRA DE MORAIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 Verifica-se que o recurso de agravo de instrumento nº 

1010103-76.2017.8.11.0000 teve seu seguimento negado, em face da 

unirrecorribilidade das decisões, já que outro recurso idêntico, interposto 

contra a mesma decisão estava em curso.

Assim, cumpra-se a decisão dos autos em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874619 Nr: 13130-63.2014.811.0041

 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: ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA, HELENA MILAGRES 

NORONHA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JÚNIOR - 

OAB:17.762-A, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 A parte autora manifestou-se às fls. 794/796, informando que o patrono 

da parte autora retirou os autos em carga no dia da publicação da 

sentença e devolveu somente após o fim do prazo de interposição do 

Recurso.

Assim, defiro o pedido de devolução do prazo recursal, eis que 

configurada a justa causa a que se refere o § 1º do art. 223, do 

CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008575-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CELIA GOMIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008575-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

endereça a presente ação a um dos Juizados Cíveis desta Capital, bem 

como justifica a interposição da presente na Lei de Criação dos Juizados 

Especiais Cíveis (Lei 9.099/95), contudo, a distribuiu perante a justiça 

comum. Assim, intime-se a autora para que, em 15 (quinze) dias manifeste 

seu interesse no processamento desta ação perante o Juízo Comum e/ou 

se pretende que esta seja remetida aos Juizados Cíveis desta Comarca. 

Caso a autora opte pelo tramite da ação perante a Justiça Comum, deverá, 

no prazo acima estabelecido, comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, pois não há pedido de deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 18 de 

abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010195-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MARA ROBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010195-91.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 
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(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016126-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-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)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Intime-se o autor para se manifestar sobre os documentos 

juntados por oportunidade da informação de cumprimento da decisão 

liminar (ID 12420768). Após, concluso para análise do pedido de provas 

ou, caso seja desnecessária a produção, julgamento antecipado. 

Atualizem-se os dados dos patronos da ré, como requerido. Cuiabá, 12 de 

abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010227-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VA SUPERMERCADO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010227-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para emendar sua inicial, em 15 (quinze) dias, comprovando as 

negativações existentes em seu nome e determinadas pela ré. Em igual 

prazo deverá indicar o email de ambas as partes, o seu interesse na 

realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Cuiabá, 18 de abril 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029192-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029192-59.2017.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 10/07/2018 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019797-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SEBOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT0013254A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1019797-77.2016.8.11.0041 DECISÃO Sandra 

Sebold Pedroso ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e 

medida liminar contra a CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, em 

que requer a revisão das faturas de água de sua residência localizada na 

Rua Sete, n. 09, Quadra 29, Bairro Jardim Industriário II, em Cuiabá – MT 

(matrícula 284397-8). A autora não concorda com o valor cobrado nas 

faturas dos meses de abril/2014, agosto/2014, fevereiro a 

dezembro/2015, janeiro a maio/2016 e setembro e outubro/2016. Informa 

que em situação pretérita ajuizou ação para discutir as faturas dos meses 

de dezembro/2013, janeiro e fevereiro/2014, a qual tramitou perante o 5º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT e teve sentença de mérito 

favorável, confirmada em instância superior. Requer o cancelamento e 

emissão de novas faturas com os valores da média de consumo, nos 

termos da sentença já transitada em julgado, além da condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais de R$ 52.800,00 (cinquenta e 

dois mil e oitocentos reais). O pedido liminar foi concedido para, mediante o 

prévio depósito judicial do valor médio dos últimos três meses anteriores 

ao período reclamado, determinar que a ré restabeleça no prazo de 24 

horas, ou se abstenha de suspender o fornecimento de água (ID 

3731600). A ré, citada, ofertou contestação em que defende que as 

faturas de consumo de água/esgoto da residência da autora estão sendo 

cobradas de acordo com a medição e leitura realizada pelo hidrômetro, 

não havendo que se falar em cobranças indevidas. Argumenta que os 

valores aumentaram desde a padronização dos hidrômetros realizada no 

mês de abril de 2013, sendo certo que vistoriou o aparelho medidor em 

novembro/2013, junho/2013, fevereiro/2015, maio/2015 e junho/2015, sem 

nunca ter encontrado defeitos (ID 4463113). Houve impugnação à 

contestação e, instados a manifestarem sobre o interesse na produção de 

provas, a autora requereu produção de prova testemunhal, enquanto a ré 

pediu depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e perícia 

técnica no hidrômetro. É o relatório. Decido. Inexistindo preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro o feito saneado e fixo 

como ponto controvertido: a) O correto funcionamento do hidrômetro 

instalado na residência da autora (matrícula 284397-8); b) A existência de 

vazamentos na residência; c) A quantidade de casas existentes no local e 

vinculada à unidade consumidora em questão. Para elucidação do caso, 

defiro as provas requeridas pelas partes. Como perito do juízo, nomeio a 

empresa Real Brasil Consultoria, especialista em perícias técnicas 

judiciais, com endereço sito à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

1856, sala 408, Bosque da Saúde, nesta Capital, telefone (65) 3052-7636, 

que deverá responder os pontos controvertidos acima apresentados, bem 

como os demais quesitos apresentados pelas partes. O expert também 

deverá apresentar os pontos que considere pertinentes para a elucidação 

da matéria. As partes deverão ser intimadas para indicação de 

assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a Real Brasil 

para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, 

nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, 

apresentar sua proposta de honorários periciais. Com a apresentação da 

proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para que 
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manifestem sobre esta. Não havendo nenhuma objeção, a parte ré deverá 

depositar o valor devido em cinco dias (artigo 95, CPC). O laudo deverá 

ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpram-se as determinações 

acima. Após, solicite-se ao perito data para início dos trabalhos periciais, 

intimando as partes para que acompanhe. Autorizo o levantamento de 

50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o restante depois 

da entrega do laudo. Após a apresentação do laudo pericial será 

analisada a pertinência de designação de audiência de instrução, para a 

oitiva das partes e/ou testemunhas. Prestei as informações solicitadas 

pela Ouvidoria através do Ofício 024/2018-GAB (arquivado em pasta 

própria). Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 288016 Nr: 8746-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HADDAD FRANCO DALIA, MIRIAM LIGIA 

MOREIRA HADDAD DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - 

OAB:1602-MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 340625 Nr: 11188-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES, JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILDE DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:2.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 

com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Promova-se a correção das páginas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168333 Nr: 39441-23.2016.811.0041

 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: FLORAIS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, 

ELECSONIC COMERCIO LTDA, ELECSONIC COMÉRCIO LTDA, JIAN CHENG 

ZHANG, TASSO GOUVEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO - OAB:8.798-A/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENRIQUE DE GOEYE NETO - 

OAB:51205, MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - OAB:250232

 Vistos.

O TJMT concedeu liminar no recurso do agravo de instrumento n. 

1003765-52.2018.811.0000 (p.806/808), determinando a suspensão dos 

efeitos da decisão proferida às p.771/774.

Mantenho a decisão pelos seus proprios fundamentos.

Diante disso, cumpra-se a decisão e aguarde-se o julgamento do recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 867240 Nr: 7366-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE MARIA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ NELSON VALENTIM, MARJORE SISSEL 

VALENTIM, DELTA VENTILADORES LTDA, MELISSA VALENTIM, ESPOLIO 

DE SEBASTIANA CALIXTO VALENTIM, ESPOLIO DE ESTEFANO VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de 

inexistência de relação societária c/c obrigação de fazer c/c danos morais 

e materiais proposta por JANICE MARIA E SILVA em desfavor de BRAZ 

NELSON VALENTIM, MARJORE SISSEL VALENTIM, MELISSA VALENTIM, 

ESPÓLIO DE SEBASTIANA CALIXTO VALENTIM, ESPÓLIO DE ESTÉFANO 

VALENTIM e DELTA VENTILADORES LTDA.Custas e despesas 

processuais pela autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido 

de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 739427 Nr: 36072-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SOARES BORGES FILHO, CELSO AZOIA, 

DARCY JOSÉ DOS SANTOS, KATYA REGINA CURVO GALITZKI, 

CRISTOBAL GASQUES, CENIRA ALVES BERNARDO, MARIA AMELIA 

RAMOS, NAOEL HASSAN FERES, IVO CORREIA RIBAS, LEILA LUCIA 

COUTINHO SOLDERA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, LUIZ DE OLIVEIRA, 

NAZIRA HASSAN FERES, JOSE GOMES, APARECIDO GOMES, MARLI 

GOMES DA SILVA, MARLENE GOMES DO NASCIMENTO, MARILEIDE 

GOMES FRANCISCO, PEDRO MUFATTO

 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: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:15822, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de encaminhamento dos autos ao Contador Judicial, 
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como requerido pelos autores à p. 607, eis que não demonstraram 

qualquer incorreção quanto ao valor à ser devolvido, equivocadamente 

levantado, determinado pela decisão de p. 605 que, inclusive, já transitou 

em julgado.

Assim, em cinco dias os autores deverão cumprir a ordem de devolução 

dos valores em juízo, na forma determinada à p. 605.

Por fim, quando ao pedido de p. 613/614, esclareça o réu, eis que consta 

como beneficiário do alvará o escritório de advocacia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 340625 Nr: 11188-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES, JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILDE DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:2.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Vistos etc.

Penhora parcial.Oficie-se para vinculação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 750684 Nr: 2412-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA DE SOUZA NUNES MIRANDA, IASMIN 

MIRANDA GARCIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DA SILVA AMORIM, MARCIO 

AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial par aputar o valor devido, 

de acordo com a sentença proferida nos embargos à execução.

Após, digam as partes em quinze dias.

Não havendo pagamento, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 155220 Nr: 8656-98.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA, MARINA 

FERREIRA BARBOSA, LÍDIO BARBOSA, JUCA DISTRIBUIDORA DE 

GUARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO SOUZA - 

OAB:5733/MT

 Intimem-se os devedores, 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 os devedores serem representados 

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 dos 

devedores 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 os devedores 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 os executados, 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, 

16 de abril de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 789013 Nr: 43013-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA REAL LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS PALAZO 

- OAB:OAB/MT 8.157, DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - 

OAB:204263/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo procedente o pedido deduzido nesta ação de cobrança ajuizada por 

Andorinha Transportadora Ltda. e CONDENO a ré Expresso Via Norte 

Ltda. ao pagamento das faturas n. 194998, n. 196880, n. 19005, n. 

203082, e n. 20674, as quais totalizam a importância de R$ 84.300,98 

(oitenta e quatro mil e trezentos reais e noventa e oito centavos), que 

deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, a partir do vencimento (artigo 397, CC).Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação 

(artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 289912 Nr: 10418-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 Vistos e etc.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art. 795, §4° do NCPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, DESENTRANHE-SE a petição de p. 179/188 entregando-os ao seu 

peticionante, que deverá distribui-lo nos termos do Título III, Capitulo IV, do 

Código de Processo Civil de 2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 288016 Nr: 8746-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HADDAD FRANCO DALIA, MIRIAM LIGIA 

MOREIRA HADDAD DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - 

OAB:1602-MT

 Vistos e etc.
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Penhora parcial. Oficie-se para vinculação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1188764 Nr: 936-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - 

OAB:20.728, PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, WEUDYS 

CAMPOS FURTADO - OAB:OAB/MT 14.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3031-B

 Certifique a secretaria qual dos embargos à execução (código 1273672 

ou 1278275) é oriundo da decisão de p. 43.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952900 Nr: 1433-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 79/83 é 

tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para apresentar as 

suas contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806222 Nr: 12696-11.2013.811.0041

 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: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito o pedido desta ação de indenização por danos morais 

proposta por BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em 

desfavor de AGF BRASIL SEGUROS S/A.Condeno a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1278275 Nr: 1308-38.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:3.031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da aparente litispendência dos embargos à execução de código 

1273672 e 1278275, digam as partes em cinco dias.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1273672 Nr: 28884-40.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPO FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 Diante da aparente litispendência dos embargos à execução de código 

1273672 e 1278275, digam as partes em cinco dias.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829585 Nr: 35361-21.2013.811.0041

 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: LINICKER DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Nos termos da legislação, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestar acerca do retorno dos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863489 Nr: 4403-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CREDITO CIDADÃO DE RONDONIA - 

ACRECID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA REGINA FERREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA SANDRES - 

OAB:4594/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 1070769 Nr: 55727-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE FREIRE L. VANIN - 

OAB:OAB/RN 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 1192504 Nr: 2218-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA E REFLORESTADORA PORTO 

FRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE MIRIAM DA SILVEIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/RO 4996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1203985 Nr: 5951-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - SUBSIDIÁRIA DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PALHAMO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 1259815 Nr: 24329-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR MOEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEIXOTO ABAL - 

OAB:SC/20.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 1270506 Nr: 27839-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACOL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, 

HÉLIO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 1271831 Nr: 28261-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 240991 Nr: 9710-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CECÍLIA MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NOVAES SILVA, LUIZ 

GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, NEILY DE MELLO, LOISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, ROSANE GALHARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864/MT, JOSÉ NILSON CONSTANTINO ZUGAIR - OAB:7243/MT, 

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - OAB:9395/MT, MARCO 

AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA 

REZENDE VELOSO MUNHOZ - OAB:11.971/MT, NIVALDO RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:10398, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros de p. 954 e expeço 

ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da 

parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822992 Nr: 29124-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03 B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA SIMONE DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros de p. 93/95 e expeço 

ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da 

parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950825 Nr: 248-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação.

Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo 
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com a regra prevista no art. 837 do CPC e Provimento nº. 04/2007-CGJ.

 Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1100502 Nr: 10778-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros de p. 127/128 e expeço 

ordem ao Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da 

parte executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1140773 Nr: 27732-88.2016.811.0041

 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: TAIZE CRISTINA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº 27732-88.2016.811.0041

Código 1140773

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Taize Cristina dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Certifique-se o trânsito em julgado.

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 a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 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, 17 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.: 1172786 Nr: 41196-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT, MURILO FERREIRA BLANCO - OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo n° 41196-82.2016.811.0041

 Código 1172786

DESPACHO

Em que pese à interposição de recurso de apelação em 06/11/2018 (p. 

114/117), a ré/apelante praticou ato incompatível com o apelo, ou seja, em 

27/03/2018 requereu a juntada do comprovante de “pagamento da 

condenação e que seja elaborado o calculo das custas finais” (p. 130).

A par disso, deixo de determinar a intimação do autor para oferecer 

contra-razões ao recurso de apelação e posterior remessa ao TJ/MT.

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se o credor para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p.130/132), em 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 17 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.: 721590 Nr: 17096-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO, 

ADRIANA LEOPOLDINA HERMOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 17096-39.2011.811.0041

Código: 721590

Vistos e etc.

Indefiro a citação dos réus por edital, eis que a autora não esgotou os 

meios para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, 

§3° do NCPC.

Intime-se a autora para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 17 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
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 Cod. Proc.: 1137192 Nr: 26177-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARIA NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRINCHER & MUNIZ JUNIOR LTDA ME, 

TERCEIRO POSSUIDOR - confinante lote 9, TERCEIRO POSSUIDOR - 

confinante lote 10

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

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 26177-36.2016.811.0041

Código: 1137192

Vistos e etc.

Indefiro a citação da ré por edital, eis que a autora não esgotou os meios 

para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do 

NCPC.

Intime-se a autora para requerer o que entende por direito.

Cuiabá, 17 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.: 1178081 Nr: 43178-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - 

OAB:OAB/MT 10.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

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.: 829585 Nr: 35361-21.2013.811.0041

 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: LINICKER DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 185/189, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 938304 Nr: 53805-68.2014.811.0041

 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: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA - 

EPP, PAULO RUFINO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

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

- OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para se manifestar acerca do 

documento juntado às fls. 142/144, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 240991 Nr: 9710-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CECÍLIA MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NOVAES SILVA, LUIZ 

GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA, NEILY DE MELLO, LOISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, ROSANE GALHARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864/MT, JOSÉ NILSON CONSTANTINO ZUGAIR - OAB:7243/MT, 

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - OAB:9395/MT, MARCO 

AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA 

REZENDE VELOSO MUNHOZ - OAB:11.971/MT, NIVALDO RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:10398, RODOLFO CESAR VASCONCELOS MOREIRA - 

OAB:8.719/MT

 Penhora on line frutífera. Oficie-se para vinculação.

Intime-se, cumprindo integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822992 Nr: 29124-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03 B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA SIMONE DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 A tentativa de penhora via Bacenjud foi infrutífera.

Tendo decorrido o prazo legal sem a realização do pagamento ou 

comprovação de fato que tor¬nasse impossível o cumprimento da 

obrigação, cabível a expedição de certidão para fins de averbação no 

registro de imóvel, nos termos do art. 828 do CPC.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 950825 Nr: 248-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A tentativa de penhora via Bacenjud foi infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1100502 Nr: 10778-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 A tentativa de penhora via Bacenjud foi infrutífera.

Deixo de encaminhar oficio ao Estado, como requerido à p. 128, por 

ausência de comprovação dos fatos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001851-24.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Jairo de Souza Martins em face de Cuiabá Plaza Shopping 

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Royal Brasil 

Administração Empreendimentos Participações Ltda. e Consórcio 

Empreendedor Cuiabá Plaza Shopping, aduzindo, em síntese, que em 

23/09/2015, celebraram instrumento particular de contrato de locação e 

outras avenças de loja de uso comercial do Shopping Estação Cuiabá e 

contrato de promessa de cessão de direitos de integrar a estrutura 

técnica do Shopping Estação Cuiabá e outras avenças LUC 1099. Aduz 

que o contrato previa a inauguração do empreendimento para o mês de 

abril de 2017, mas esse prazo foi postergado para setembro/2017. Afirma 

que essa não foi a primeira alteração da data de inauguração, visto que 

quando do lançamento havia expectativa de ser inaugurado no ano de 

2015. Discorre sobre a crise que assolou o País e que afetou a todos. 

Diante disso, formalizou seu interesse de resilição contratual sem ônus. 

Relata que apesar da manifestação, as rés se mantiveram inertes, razão 

pela qual procedeu a notificação extrajudicial, em 28/07/2016, que não foi 

respondida e continuam lhe enviando boletos para pagamento. Informa que 

por último, em 22/08/2017, procurou novamente as rés para composição 

amigável, mas a proposta enviada não foi aceita. Por fim, tomou 

conhecimento que mais uma vez a inauguração foi postergada para 

outubro/2018. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que 

seja rescindido os contratos firmados entre as partes, bem como que as 

rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, assim como não 

inscreva o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 11576826), o autor atendeu a ordem judicial pelo ID 

11917119 e 11917145. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição 

inicial. E, considerando a situação atual de dificuldade financeira, defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (destaquei) Sobre a tutela de 

urgência ,Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. O autor aduz que depois de firmar o contrato de locação, com a 

crise econômica no país que afetou a todos, passou por reformulação em 

sua forma de gestão e atuação no mercado, incluindo a revisão de alguns 

contratos. Diante disso, formulou seu interesse de resilição contratual sem 

ônus com a ré. A fim de corroborar seus argumentos, apresentou nos 

autos os contratos cessão de direito de integrar a estrutura técnica do 

Shopping, locação, bem como a notificação que demonstra a relação 

jurídica narrada na exordial, assim como sua vontade de rescindir o 

contrato. A Cláusula Segunda do Contrato de Cessão Direitos de Integrar a 

Estrutura Técnica do Shopping Estação Cuiabá e Outras Avenças – LUC 

n. 1065 (City Shoes) estabelece: “Cláusula Segunda – Do Preço 2.1 Em 

contrapartida à promessa de cessão dos direitos objeto deste instrumento, 

o Cessionário pagará à Cedente a importância de R$ 148.560,00 (cento e 

quarenta e oito mil quinhentos e sessenta reais) da seguinte forma: (i) R$ 

29.712,00 (vinte nove mil setecentos e doze reais), a título de sinal e 

principio de pagamento, através de boleto bancário emitido pela(s) 

Cedente, com data de vencimento para 10/03/2016, cuja quitação está 

condicionada ao pagamento do referido boleto; e (ii) O saldo do preço, no 

valor de R$ 118.848,00 (cento e dezoito mil oitocentos e quarenta e oito 

reais), será pago através de 01 (uma) parcela no valor de R$ 3.301,45 

(três mil trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos) com 

vencimento em 10/04/2016, mais de 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 3.301,45 (três mil trezentos e um reais e quarenta e 

cinco centavos) cada uma, vencendo-se a primeira em 10/05/2016 e as 

demais parcelas com vencimentos sucessivos, para o mesmo dia dos 

meses subsequentes à primeira parcela.” (ID 11541168) O autor notificou 

os réus da rescisão do contrato em julho/2017 (ID 11540873). Porém, 

ainda assim as rés continuaram emitindo boleto de taxa de cessão, 

conforme ID 11540923, O autor pretende, em sede de tutela de urgência, 

seja rescindido os contratos firmados entre as partes, bem como que as 

rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, assim como não 

inscreva o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O deferimento da 

tutela de urgência para abstenção de negativação do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar qualquer tipo de 

cobrança não esgota o mérito da demanda, eis que o autor pretende 

também a rescisão dos contratos, sem a incidência de multa contratual. 

Portanto, nesta fase de cognição sumária resta evidente a probabilidade 

do seu direito, logo o deferimento parcial da liminar pretendida é medida 

que se impõe. O perigo da demora igualmente resta demonstrado, diante 

dos efeitos da negativação do nome da parte. Diante disso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer 

prejuízos ao autor. Com estas considerações e fundamentos, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés se 

abstenham de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes, bem como 

de emitir boletos e efetuar cobranças inerentes ao contrato, ora sub 

judice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Designo o dia 17 de julho 

de 2018 (17/07/2018) às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Citem-se e intimem-se os réus para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-24.2018.8.11.0041
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PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)
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CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001851-24.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Jairo de Souza Martins em face de Cuiabá Plaza Shopping 

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Royal Brasil 

Administração Empreendimentos Participações Ltda. e Consórcio 

Empreendedor Cuiabá Plaza Shopping, aduzindo, em síntese, que em 

23/09/2015, celebraram instrumento particular de contrato de locação e 

outras avenças de loja de uso comercial do Shopping Estação Cuiabá e 

contrato de promessa de cessão de direitos de integrar a estrutura 

técnica do Shopping Estação Cuiabá e outras avenças LUC 1099. Aduz 

que o contrato previa a inauguração do empreendimento para o mês de 

abril de 2017, mas esse prazo foi postergado para setembro/2017. Afirma 

que essa não foi a primeira alteração da data de inauguração, visto que 

quando do lançamento havia expectativa de ser inaugurado no ano de 

2015. Discorre sobre a crise que assolou o País e que afetou a todos. 

Diante disso, formalizou seu interesse de resilição contratual sem ônus. 

Relata que apesar da manifestação, as rés se mantiveram inertes, razão 

pela qual procedeu a notificação extrajudicial, em 28/07/2016, que não foi 

respondida e continuam lhe enviando boletos para pagamento. Informa que 

por último, em 22/08/2017, procurou novamente as rés para composição 

amigável, mas a proposta enviada não foi aceita. Por fim, tomou 

conhecimento que mais uma vez a inauguração foi postergada para 

outubro/2018. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que 

seja rescindido os contratos firmados entre as partes, bem como que as 

rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, assim como não 

inscreva o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Determinada a emenda da 

petição inicial (Id 11576826), o autor atendeu a ordem judicial pelo ID 

11917119 e 11917145. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição 

inicial. E, considerando a situação atual de dificuldade financeira, defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. O art. 300 do Código de Processo 

Civil dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (destaquei) Sobre a tutela de 

urgência ,Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência 

está precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. O autor aduz que depois de firmar o contrato de locação, com a 

crise econômica no país que afetou a todos, passou por reformulação em 

sua forma de gestão e atuação no mercado, incluindo a revisão de alguns 

contratos. Diante disso, formulou seu interesse de resilição contratual sem 

ônus com a ré. A fim de corroborar seus argumentos, apresentou nos 

autos os contratos cessão de direito de integrar a estrutura técnica do 

Shopping, locação, bem como a notificação que demonstra a relação 

jurídica narrada na exordial, assim como sua vontade de rescindir o 

contrato. A Cláusula Segunda do Contrato de Cessão Direitos de Integrar a 

Estrutura Técnica do Shopping Estação Cuiabá e Outras Avenças – LUC 

n. 1065 (City Shoes) estabelece: “Cláusula Segunda – Do Preço 2.1 Em 

contrapartida à promessa de cessão dos direitos objeto deste instrumento, 

o Cessionário pagará à Cedente a importância de R$ 148.560,00 (cento e 

quarenta e oito mil quinhentos e sessenta reais) da seguinte forma: (i) R$ 

29.712,00 (vinte nove mil setecentos e doze reais), a título de sinal e 

principio de pagamento, através de boleto bancário emitido pela(s) 

Cedente, com data de vencimento para 10/03/2016, cuja quitação está 

condicionada ao pagamento do referido boleto; e (ii) O saldo do preço, no 

valor de R$ 118.848,00 (cento e dezoito mil oitocentos e quarenta e oito 

reais), será pago através de 01 (uma) parcela no valor de R$ 3.301,45 

(três mil trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos) com 

vencimento em 10/04/2016, mais de 35 (trinta e cinco) parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 3.301,45 (três mil trezentos e um reais e quarenta e 

cinco centavos) cada uma, vencendo-se a primeira em 10/05/2016 e as 

demais parcelas com vencimentos sucessivos, para o mesmo dia dos 

meses subsequentes à primeira parcela.” (ID 11541168) O autor notificou 

os réus da rescisão do contrato em julho/2017 (ID 11540873). Porém, 

ainda assim as rés continuaram emitindo boleto de taxa de cessão, 

conforme ID 11540923, O autor pretende, em sede de tutela de urgência, 

seja rescindido os contratos firmados entre as partes, bem como que as 

rés se abstenham de realizar qualquer tipo de cobrança, assim como não 

inscreva o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O deferimento da 

tutela de urgência para abstenção de negativação do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como de realizar qualquer tipo de 

cobrança não esgota o mérito da demanda, eis que o autor pretende 

também a rescisão dos contratos, sem a incidência de multa contratual. 

Portanto, nesta fase de cognição sumária resta evidente a probabilidade 

do seu direito, logo o deferimento parcial da liminar pretendida é medida 

que se impõe. O perigo da demora igualmente resta demonstrado, diante 

dos efeitos da negativação do nome da parte. Diante disso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer 

prejuízos ao autor. Com estas considerações e fundamentos, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés se 

abstenham de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes, bem como 

de emitir boletos e efetuar cobranças inerentes ao contrato, ora sub 

judice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Designo o dia 17 de julho 

de 2018 (17/07/2018) às 08:30 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Citem-se e intimem-se os réus para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037909-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YALE SABO MENDES (REQUERIDO)

ADALTO DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

AUGUSTO VERAS GADELHA (REQUERIDO)

CELIA REGINA VIDOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1037909-60.2017.811.0041 SENTENÇA Uraçay 

Alonso Teixeira Borges ajuizou ação declaratória de inexistência de 

sentença em face de ato judicial representada por decisão prolatada pelo 

magistrado Yale Sabo Mendes, no 5º Juizado Especial de Cuiabá e 

decisão que manteve a anterior, de piso, prolatada pela Turma Recursal 

composta pelos magistrados Célia Regina Vidotti, Augusto Veras Gadelha 

e Adauto dos Santos Reis. O autor informa ter tramitado perante o 5º 

Juizado Especial de Cuiabá a execução n. 208/2004, em que foi 

adjudicado em seu favor o Lote 02, deferido na decisão que prolatou 

fraude à execução pela ali executada, empresa Aracruz. Referida decisão 

teve seu trânsito em julgado em 14/03/2008, encontrando-se abarcada 

pela coisa julgada desde então. Ajuizado embargos de terceiro nos autos 

de n. 208/2004, o qual também tramitou perante o 5º Juizado Especial de 
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Cuiabá, este foi liminarmente julgado extinto em razão da intempestividade. 

Esta sentença transitou em julgado em 11/09/2008 e se também encontra 

abarcada pela coisa julgada. O autor alega, porém, que a embargante 

peticionou diretamente no bojo da execução (n. 208/2004) requerendo a 

remição dos imóveis, denominados Lotes 01 e 02 naqueles autos, a qual 

foi apreciada pelo magistrado Yale Sabo Mendes, em flagrante afronta à 

Lei n. 9.099/95. O pedido de remição formulado pela terceira interveniente 

foi deferido em 02/09/2008, desconsiderando a coisa julgada no que 

concerne à anterior adjudicação. Sustenta que ao magistrado era defeso 

reformar decisão de ação autônoma por petição simples formulada no bojo 

dos autos de execução e, por isso, a mencionada decisão é objeto da 

presente ação declaratória de inexistência de sentença, pois o ato judicial 

em questão é nulo, ou seja, como se nunca existisse. Relata ter interposto 

recurso inominado, mas este foi rejeitado pelos magistrados da Turma 

Recursal. Aduz a violação do instituto da coisa julgada, além dos princípios 

do contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e devido processo 

legal. Argumenta o cabimento da ação declaratória no que tange à querela 

nulitatis, que se presta a atacar sentença em que haja vício insanável no 

ato citatório, que remete à inexistência de relação jurídica, um dos 

requisitos formais da ação declaratória de inexistência de sentença. 

Alegando a existência de robusta prova nos autos de que a remição da 

dívida deferida à terceira interveniente em sede de Juizado Especial se 

trata de ato nulo, eis que fere a Lei Federal n. 9.099/95, requer a 

concessão de tutela de evidência para declarar nula a decisão proferida 

em 02/09/2008, nos autos da ação executiva n. 208/2004, que tramitou 

perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá e que deferiu o pedido de 

remição em relação ao Lote 02. Emenda à inicial (ID’s 11488407 e 

11488426). É o relatório. Decido. Por esta via o autor pretende a 

declaração de nulidade da decisão proferida em 02/09/2008, nos autos da 

execução n. 208/2004, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá e que, depois de ter deferido a adjudicação dos Lotes I e II em 

favor do exequente, ora autor, concedeu a remição do Lote II em favor de 

Maiza Medeiros. O Juízo do 5º JEC, considerando que “... o pedido de 

remição pode ser feito até antes da assinatura do auto de arrematação, ou 

da adjudicação, nos termos do artigo 651 do CPC, o qual extrai-se dos 

autos, que ainda não se perfectibilizou tão somente com relação ao “lote 

02”, deferiu a remição formulada por Maiza Medeiros com relação ao “lote 

02” e extinguiu o feito com fundamento nos artigos 794, inciso I e 795 do 

CPC/1973 (ID 11181076). Da sentença, o exequente, ora autor, interpôs 

Recurso Inominado (n. 718/2009) e, após, Embargos de Declaração (n. 

4612/2010). Porém, foi vencido e a sentença mantida (ID 11488426). Não 

há notícias de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Não 

satisfeito, o autor também ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Judicial c/c pedido de querela nullitatis insanável contra o acórdão 

prolatado nos Embargos Declaratórios que manteve a sentença que 

concedeu remição do imóvel. A ação, n. 1129/2016, foi proposta perante a 

Turma Recursal Única do TJMT e teve sua petição inicial indeferida, pois, 

conforme entendimento daquele Juízo, a querela nullitatis insanabilis deve 

ser processada e julgada na Primeira Instância, pelo Juízo prolator da 

sentença atacada (ID 11488426). Desta feita, ressai dos autos que há 

quase 10 (dez) anos o autor busca, incansavelmente, a modificação da 

decisão proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá e que 

deferiu a remição do imóvel denominado “Lote 02” em favor de Maiza 

Medeiros. Todavia, ao contrário do que sustenta o autor, não há violação 

dos princípios do contraditório, devido processo legal, segurança jurídica 

ou outro, tanto que ao mesmo foi oportunizada a interposição de vários 

recursos, embora não tenha alcançado êxito em nenhum deles. Haverá, 

sim, afronta ao instituto da coisa julgada caso a mencionada decisão seja 

alterada, haja vista que inexistem motivos para a almejada declaração de 

inexistência. Isto porque a matéria ora colocada em discussão já foi objeto 

de recurso desprovido e transitado em julgado, além de ser debatida em 

outras oportunidades. “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso.” “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões 

já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação 

jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou 

de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído 

na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Nesse sentido, 

vejamos o entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA C/C 

NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – 

REJEITADA – PRELIMINAR DE CONFUSÃO ENTRE DECISÃO E SENTENÇA – 

NÃO ACOLHIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE 

AGRAVO RETIDO – REJEITADA -PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA 

MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em tendo 

existindo decisão judicial transitada em julgado em sede de ação rescisória 

julgada improcedente, na qual foram suscitadas as mesmas matérias 

aventadas na presente Ação Declaratória, inviável rediscutir a matéria, 

sob pena de violação á coisa julgada.” (Ap 132186/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017. 

Negritei) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA C/C NULIDADE PROCESSUAL –PRETENSÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – 

QUERELA NULLITATIS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Existindo decisão judicial transitada em julgado 

em sede de apelo, bem como em ação rescisória julgada improcedente, 

nas quais foram suscitadas as mesmas matérias aventadas na presente 

Ação Declaratória, inviável rediscutir a matéria, sob pena de violação à 

coisa julgada.” (Ap 18784/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL “QUERELA 

NULLITATIS” – PENSÃO POR MORTE – REPARTIÇÃO DO BENEFÍCIO ENTRE 

ESPOSA, EX-ESPOSA E FILHOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ART. 47 DO CPC – NULIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

aplicação da “querela nullitatis”, também denominada ação declaratória de 

inexistência, tem como pressuposto a existência de situações de 

desrespeito aos pilares da sistemática processual. Caracterizada a 

existência de litisconsórcio passivo necessário (art. 47 do CPC), a 

omissão da citação da litisconsorte constitui vício insanável, que acarreta 

a nulidade do julgado.” (Ap 123623/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, 

Publicado no DJE 01/06/2015. Negritei) Ademais, como bem ponderou o 

Relator da Ação Declaratória n. 1129/2016, o Juízo competente para 

processar e julgar eventual pedido de declaração de inexistência seria 

aquele prolator da sentença judicial objurgada. Por fim, registro que 

embora a petição inicial na forma apresentada seja inepta, a peça não 

pôde ser liminarmente indeferida em virtude do princípio da não-surpresa, 

consagrado pelo artigo 9º do CPC. Oportunizada sua emenda, o autor não 

sanou todos os vícios, deixando de indicar e qualificar corretamente o polo 

passivo. Ora, o magistrado Yale Sabo Mendes, assim como todos os 

demais magistrados indicados, não possuem legitimidade para integrar o 

polo passivo de ação que visa desconstituir ato judicial, mas sim as partes 

do processo originário, cuja sentença objetiva-se a declaração de 

inexistência. Posto isto, nos termos do artigo 485, incisos I, IV e VI, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril 

de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038179-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIZA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1038179-84.2017.811.0041 SENTENÇA Uraçay 

Alonso Teixeira Borges ajuizou denominada ação cautelar preparatória 

para indenizatória c/c perdas e danos e lucros cessantes em desfavor de 

Maiza Medeiros, ambos qualificados. Verifica-se dos autos que, 

determinada a emenda à inicial, o prazo decorreu sem que houvesse 

manifestação da parte (ID 12211857). Entretanto, antes mesmo do 

indeferimento, o autor informou a desistência da ação (ID 12220513). O 
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subscritor do pedido de desistência possui poderes específicos para tanto 

(ID 11208913). Posto isto, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil, homologo a desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005259-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005259-23.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROBERTO ANTUNES BARROS Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12033669, com seus 

documentos. Nos termos do artigo 1048, inciso I, do Código de Processo 

Civil, defiro a prioridade na tramitação do presente feito. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto 

de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005277-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005277-44.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Os Autores pretendem a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Os Requerentes são 

advogados que atuam nesta capital e possuem inúmeros processos 

contra o Banco do Brasil, presumindo que os mesmos patrocinavam 

diversas causas e possuem condições financeiras para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ainda mais porque o valor da causa não é de 

grande monta. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Requerente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, ainda que 

momentânea para deferimento das custas ao final, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios, ou 

então que efetue o pagamento das custas e taxas judiciárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005179-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005179-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 2.291,25; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: LETICIA 

DOS SANTOS DA SILVA - ME Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id 

n. 12273454, com seus documentos. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006508-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.DE OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006508-09.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 51.610,87; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: J.R.DE 

OLIVEIRA RUSSO RESTAURANTE - ME Parte Ré: RÉU: YASUDA MARITIMA 

SEGUROS S.A. Vistos etc. Sabe-se que a pessoa jurídica pode ser 

beneficiária da justiça gratuita, desde que comprove de forma robusta que 

seu lucro líquido mensal é insuficiente para arcar com as custas 

processuais, não bastando, neste caso, a simples declaração de 

hipossuficiência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O benefício da assistência judiciária 

gratuita pode ser estendido à pessoa jurídica, desde que comprovada sua 

impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a 

própria manutenção (EREsp 388.155/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita 

Vaz). 2. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou 

necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas 

apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência 

pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não 

conhecido. (STJ - REsp 924368 / SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 29.05.2007 p. 282). Desse 

modo, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a impossibilidade de pagamento das custas e taxas judiciárias, 

sob pena de indeferimento do benefício pretendido, ou então que efetue o 

pagamento. Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002724-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR)

RENATA ASSIS BARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

MAGNO JOSE DA SILVA (RÉU)

VANILSA FONSECA DA SILVA (RÉU)

JOSE XAVIER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cite-se a parte requerida para contestar a presente ação no 

prazo de 15 dias, ou, querendo, efetuar o pagamento do débito atualizado 

(Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 12.112/09). Se for requerida a 

purgação, desde logo defiro o prazo de 05 dias, contados do protocolo da 

petição, para o locatário depositar o principal, multas previstas no 

contrato, juros de mora, correção monetária, custas e honorários 

advocatícios de 10% do valor do debito atualizado (art. 62, II da 

mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias alegar que a 

oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for complementado 

o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o 

locador levantar a quantia depositada. Por fim, considerando que o 

presente feito é regulamentado pela Lei 8245/91, não há o que se falar em 

designação de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, nos 

termos do art. 1046, §2º, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005690-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DANTAS CHIARADIA JACOB OAB - SP236205 (ADVOGADO)

MARILIA MENDES CHIARADIA OAB - SP383571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIVA VIAGENS E ECOTURISMO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006696-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME GARCIA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Expeça-se mandado monitório, com prazo de 15 dias, para 

pagamento do débito e dos honorários advocatícios de cinco por cento do 

valor da causa (art. 701, caput, do Código de Processo Civil), ou para 

oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de pagamento, a parte 

Requerida ficará isenta do pagamento das custas processuais (artigo 701, 

§1º, do Código de Processo Civil). Deverá constar no mandado que não 

havendo cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do Código de Processo Civil). Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009050-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA (RÉU)

IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de 

recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006403-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RAFAEL BUENO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006403-32.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

REGILENE DA SILVA Parte Ré: RÉU: DOUGLAS RAFAEL BUENO Vistos 

etc. Observa-se que a patrona da Requerente, ao distribuir a presente 

ação, juntou alguns documentos (id n. 12216318 a 12216502) antes 

mesmo da própria inicial (id n. 12216510), o que, por óbvio, dificulta o 

exame dos autos digitais. O artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP 

estabelece que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Em assim sendo, 

determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo nova juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da 

procuração e de todos os demais documentos em ordem cronológica, a 

fim de facilitar o exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. 

Salienta-se que os referidos documentos deverão ser juntados com o 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos, conforme §1º, 

do art. 13-A, da Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte 

Autora sanado a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a 

exclusão do sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, 

pois, como acima dito, foram juntados de forma equivocada. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005763-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE PAULA XAVIER (EMBARGANTE)

LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DA LUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MAGNO CAMPOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

DELANE MARINHO MENDES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Os Embargantes requererem a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime a referida parte para emendar sua inicial, 

no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Caso não declare renda e/ou possua holerite, deverá 

apresentar os 03 últimos extratos de suas contas bancarias. 

Apense/associe a presente ação a Ação de Execução número 

1033607-85.2017.8.11.0041. Certifique a tempestividade do presente 

Embargos à Execução. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006854-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUBHIA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ERNESTO FLUMIAN OAB - SP213274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA DHELY ENTREPOSTO DE CARNES E CONGELADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de 

recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da exordial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006961-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006656-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

SUZI LUIZA DA GUIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006656-20.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SUZI LUIZA DA GUIA BORGES, NILSON PEREIRA 

BORGES Parte Ré: REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos 

etc. Observa-se que o Código de Processo Civil/2015 estabeleceu em seu 

artigo 292, inciso V, que o pedido de indenização por danos morais deve 

vir identificado com o valor pretendido pelo Requerente, não podendo a 

parte requerer a fixação do quantum indenizatório ao livre arbítrio do Juiz, 

como na espécie. Além disso, verifico que não restou cumprida a 

determinação constante no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo 

Civil. Em assim sendo, determino que a parte Requerente emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indicando o valor pretendido a título de 

danos morais e a opção pela realização ou não da audiência de 

conciliação, sob pena de indeferimento da inicial. Por consequência, no 

mesmo prazo, deverá parte Requerente retificar o valor dado à causa, 

acrescentando o valor pleiteado por danos morais. Transcorrido o prazo, 

certifique o necessário e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007600-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BICHO PAPAO PET SHOP COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Recebo a emenda a inicial contida em ID 12443980. Cite-se a 

parte Executada para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. Deverá constar no 

mandado a possibilidade da parte Executada opor Embargos à Execução 

(artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não se efetivando o 

pagamento, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo reduzido pela metade em 

caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil. O exequente deverá comprovar o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008795-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECI DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

C DOS SANTOS BARBOSA - ME (EXECUTADO)

PATRICIA SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Observa-se que as patronas do banco Requerente, ao 
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distribuirem a presente ação, juntaram alguns documentos (id n. 12555152 

e 12555116) antes mesmo da própria inicial (id n. 12555060), o que, por 

óbvio, dificulta o exame dos autos digitais. O artigo 13-A da Resolução n. 

04/2016/TP estabelece que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Em assim sendo, 

determino que a Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, fazendo nova juntada no PJE da peça inaugural e, posteriormente, da 

procuração e de todos os demais documentos em ordem cronológica, a 

fim de facilitar o exame do feito, sob pena de indeferimento da exordial. 

Salienta-se que os referidos documentos deverão ser juntados com o 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento” guardando 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos, conforme §1º, 

do art. 13-A, da Resolução supracitada. Decorrido o prazo e tendo a parte 

Autora sanado a irregularidade, determino que a Secretaria proceda a 

exclusão do sistema PJE dos documentos anteriores à presente decisão, 

pois, como acima dito, foram juntados de forma equivocada. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009495-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO OAB - MT15386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Exequente requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a 

Exequente não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 

03 últimos extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009628-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

ODIR FRIGERI VEDANA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

CLAUDETE WENZEL (EXECUTADO)

ARLINDO WENZEL (EXECUTADO)

ARCELI DE FATIMA BOHNENBERGER DA SILVA (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Citem-se os Executados para entregarem as coisas descritas 

no pedido de item “II” da petição inicial (id n. 12668256), no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes dos artigos 811 e 806 do Código de Processo 

Civil. Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Nova Mutum/MT e 

Sorriso/MT, conforme pleiteado nos itens “III” e “IV” da petição inicial. Caso 

os Executados entreguem a coisa, lavre-se o respectivo termo, devendo 

vir os autos conclusos, posteriormente, a fim de se decretar o fim da 

execução (artigos 807 e 813 do Código de Processo Civil). Não sendo 

entregue ou depositada a coisa, expeça-se mandado de busca e 

apreensão (artigo 806, §2º c/c artigo 813, ambos do Código de Processo 

Civil). Fixo os honorários advocatícios na razão de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009704-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON LUIZ CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010205-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010205-38.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 151.583,97; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP Parte Ré: EXECUTADO: SYLLAS DE LIMA, ELIZABETH 

APARECIDA MENDES DE LIMA Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id 

n. 10899838), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 
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advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Determino que a Requerente comprove 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008250-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008250-69.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROBERTO ANTUNES BARROS Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12469043, com seus 

documentos. Nos termos do artigo 1048, inciso I, do Código de Processo 

Civil, defiro a prioridade na tramitação do presente feito. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto 

de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). A parte Requerente deverá comprovar o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005289-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005289-58.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Os Autores pretendem a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Os Requerentes são 

advogados que atuam nesta capital e possuem inúmeros processos 

contra o Banco do Brasil, presumindo que os mesmos patrocinavam 

diversas causas e possuem condições financeiras para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ainda mais porque o valor da causa não é de 

grande monta. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Requerente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, ainda que 

momentânea para deferimento das custas ao final, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios, ou 

então que efetue o pagamento das custas e taxas judiciárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005335-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005335-47.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALBINO RAMOS Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos 

etc. Os Autores pretendem a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do 

referido benefício. Os Requerentes são advogados que atuam nesta 

capital e possuem inúmeros processos contra o Banco do Brasil, 

presumindo que os mesmos patrocinavam diversas causas e possuem 

condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, ainda 

mais porque o valor da causa não é de grande monta. Portanto, nos 

termos do artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Requerente para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a 

alegada hipossuficiência, ainda que momentânea para deferimento das 

custas ao final, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios, ou então que efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005418-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005418-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Os Autores pretendem a concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Os Requerentes são 

advogados que atuam nesta capital e possuem inúmeros processos 

contra o Banco do Brasil, presumindo que os mesmos patrocinavam 

diversas causas e possuem condições financeiras para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ainda mais porque o valor da causa não é de 

grande monta. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Requerente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, ainda que 

momentânea para deferimento das custas ao final, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios, ou 

então que efetue o pagamento das custas e taxas judiciárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005463-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005463-67.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Os Autores pretendem a concessão 
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do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Os Requerentes são 

advogados que atuam nesta capital e possuem inúmeros processos 

contra o Banco do Brasil, presumindo que os mesmos patrocinavam 

diversas causas e possuem condições financeiras para arcar com as 

custas e taxas judiciais, ainda mais porque o valor da causa não é de 

grande monta. Portanto, nos termos do artigo 99, § 2º do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte Requerente para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, ainda que 

momentânea para deferimento das custas ao final, devendo trazer aos 

autos documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios, ou 

então que efetue o pagamento das custas e taxas judiciárias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011138-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SILVA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011138-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.890,79; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DAVI 

SILVA DA CONCEICAO Parte Ré: EXECUTADO: JOSE ANTONIO DE ASSIS 

Vistos etc. Com base no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, aliado 

ao previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, defiro o 

parcelamento das custas e taxas judiciárias, como pretendido (id n. 

11537490). Em assim sendo, determino que o Requerente comprove o 

recolhimento das parcelas vencidas em 25/02/2018 e 25/03/2018, ante o 

decurso de prazo, bem como, comprove no dia 25/04/2018 o pagamento 

da parcela remanescente. Não havendo pagamento, anote junto à 

distribuição e arquive-se o feito. Com o pagamento das referidas parcelas, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028814-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PINTO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028814-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Data de 

Nascimento]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSEMARY PINTO DE AZEVEDO Parte Ré: Vistos etc. Oficie-se ao 

Serviço de Registro Civil de Foz do Iguaçu-PR, solicitando as informações 

pretendidas pelo Ministério Público Estadual (id n. 10113764). Com a 

resposta do referido Cartório, intime-se a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado para que manifeste e, após, notifique-se o Ministério Público 

Estadual para manifestação. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017287-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA & MORCINO LTDA - ME (REQUERIDO)

GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO CALDART OAB - MT6428/O (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017287-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 65.500,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS Parte 

Ré: REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MOURA & 

MORCINO LTDA - ME, GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 

Vistos etc. Retifique-se o polo passivo junto ao sistema PJE, no que se 

refere à requerida Supergasbras para constar: Supergasbras Energia 

LTDA, conforme pretendido na audiência de conciliação e contestação (id 

n. 10393691 e 10632128). Com a entrada em vigor do Código de Processo 

Civil/2015, restou estabelecido que é dever do Juiz de ofício ou por 

requerimento das partes determinar as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as provas 

desnecessárias e estabelecer as necessárias por meio de decisão 

fundamentada (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil). Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, justifiquem as provas e o que pretendem comprovar, sem 

prejuízo da possibilidade do julgamento antecipado da lide. Na 

oportunidade, as partes poderão manifestar o interesse na conciliação. 

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário, após, venham 

os autos conclusos para saneamento. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006914-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDIO SOARES BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - RS55832-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006914-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.442,45; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS, VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: GAUDIO SOARES BRAGA Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Considerando que o Exequente é 

idoso, defiro a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos do 

artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o 

Exequente/Excepto para, caso queira, manifestar acerca da Exceção de 

Pré-executividade (id n. 10646471). Por consequência, postergo a 

apreciação do petitório de id n. 10671402. Embora seja dever do advogado 

que se habilita no feito realizar as devidas anotações quanto as futuras 

intimações, verifico que o patrono do Executado/Excipiente não cumpriu 

seu mister. Em assim sendo, determino que a Gestora Judicial insira no 

sistema PJE o advogado da referida parte para receber as futuras 

intimações, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015920-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024412-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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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. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No mais, indefiro o pedido de designação de nova 

audiência de conciliação (ID 11760931), haja vista que a parte Requerida 

compareceu no ato, tendo inclusive já apresentado contestação nos autos 

(ID 11740757), estando caracterizada a angularização processual. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002624-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA XAVIER (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)
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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 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022116-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WASHINGTON 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Considerando o contido na petição de ID 11138675 e seus 

documentos, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no 

prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016823-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT0007601A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016823-33.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GILBERTO NASCIMENTO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: 

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Conste no mandado que se o 

Oficial de Justiça suspeitar que o Requerido encontra-se se ocultando, a 

citação deverá ocorrer por hora certa. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012111-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINO CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012111-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Redesigno 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. No mais, cumpra-se conforme a 

decisão de id n. 7262771. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008883-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008883-17.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.068,94; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[Cobrança de Aluguéis 

- Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELMO 

ENGENHARIA LTDA Parte Ré: RÉU: FERNANDA ANDRADE MOREIRA 

Vistos etc. Embora o argumentado na petição de id n. 11497644, verifico 

que não há pedido certo e determinado no referido petitório, razão pela 

qual deixo de aprecia-lo. Determino a expedição de novo mandado para 

citação da Requerida, que, todavia, deverá ser cumprido por hora certa 

caso o Oficial de Justiça constate que ela encontra-se se ocultando. A 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021230-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021230-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS SERRA BRANDAO Parte 

Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. No mais, cumpra-se conforme a decisão de id n. 

9385854. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025829-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025829-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Redesigno 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. No mais, cumpra-se conforme a 

decisão de id n. 10229742. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011301-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIANE SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011301-25.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GLEIDIANE SILVA SOUSA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo 

Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 
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05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. No mais, cumpra-se 

conforme a decisão de id n. 7261198. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022467-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MURILO DELALIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022467-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INADIMPLEMENTO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JACKSON MURILO DELALIBERA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Redesigno 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 

de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. No mais, cumpra-se conforme a 

decisão de id n. 9651992. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019929-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUELI COUTO FALBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI CEBALD (INVENTARIADO)

INÊS CEBALD RIBEIRO (INVENTARIADO)

ENOS PREHEN DA SILVA (INVENTARIADO)

NEZITA APARECIDA PREHEN DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ante a inexistência de pedido de concessão da justiça gratuita 

nos autos, intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o comprovante da guia de 

recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003786-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES REDIVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003786-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA DE LOURDES REDIVO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o perito 

judicial Ernani Castrillon para que apresente laudo complementar, 

esclarecendo as dúvidas apresentadas pela seguradora Requerida na 

petição de id n. 12242287. Da manifestação do expert, intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024246-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA LUCIA DE OLIVEIRA LARA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024246-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - GDO Parte Ré: RÉU: GLORIA LUCIA DE 

OLIVEIRA LARA Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 

horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id n. 12152756). No 

mais, cumpra-se conforme a decisão de id n. 9996844. Determino que a 

Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008943-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 

EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008943-87.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 22.168,41; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SUPLEMENTARIA 

COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Parte 

Ré: RÉU: CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - ME Vistos 

etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id n. 11770095). No mais, 

cumpra-se conforme a decisão de id n. 8230020. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1021541-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VITOR GUIZARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, passo as análises necessárias. Analisando os autos verifico a 

necessidade de a parte Requerente colacionar ao feito certidão negativa 

da Justiça Estadual e Federal, com o intuito de verificar a existência de 

processos em seu nome. Não obstante a isso, observo a necessidade da 

comprovação de que o Requerente não possui nenhuma restrição 

creditícia junto aos órgãos de restrição ao crédito. Em assim sendo, intime 

a parte Requerente para que traga os documentos comprobatórios acima 

mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo e 

havendo manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para que, caso queira, se manifeste no prazo legal. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1025732-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GABRIEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025732-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 62.107,35; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LEONARDO 

GABRIEL DE SOUZA Parte Ré: RÉU: ALLIANZ SEGUROS S/A Vistos etc. 

Recebo a emenda à inicial de id n. 11502643, com seu documento. Por tal 

razão, retifique o polo passivo junto ao sistema PJE. Redesigno audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma 

pretendida (id n. 11502643), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das 

partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada através 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As 

Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020632-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDONCA DA SILVA E SIMI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020632-31.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TECNOESTE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MENDONCA 

DA SILVA E SIMI LTDA - ME Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id 

n. 10825113), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020251-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS BERNARDINO MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020251-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.475,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT 

EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: 

ANTONIO MARCOS BERNARDINO MATOS Vistos etc. Redesigno audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto 

de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma 

pretendida (id n. 10462344), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das 

partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será intimada através 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As 

Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino que a Requerente 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020239-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020239-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 23.636,59; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INADIMPLEMENTO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT 

EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: 

EDINA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 05 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id 

n. 10899838), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Determino que a Requerente comprove 

o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018096-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO RIO/MINAS LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping e outra 

pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência em ID 10373881, sob o argumento que a referida decisão foi 

publicada em nome de outro advogado (petição de ID 11811596). Em que 

pesem os argumentos esposados pela parte Requerente, inexiste 

qualquer nulidade quanto à intimação da decisão proferida em ID 

10373881. Ademais, insta salientar que no Processo Judicial Eletrônico – 
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PJE cabe ao próprio advogado realizar o cadastramento da ação, bem 

como, a quem as intimações deverão ser endereçadas, logo, caso a 

intimação não tenha sido publicada em nome do patrono correto da parte 

Requerente, não há o que se falar em qualquer nulidade. Por fim, observo 

dos autos que este Juízo nos despachos de ID 8254615 e ID 9606868 

determinou a emenda da inicial e em ambas as situações a parte 

Requerente compareceu ao feito tempestivamente e sanou as 

irregularidades apontadas. Ante o exposto, entendo que não há o que se 

falar na nulidade apontada, isso porque a parte que deu causa ao vício 

não pode argui-lo em seu benefício, razão pela qual, indefiro o pedido de 

reconsideração. Por outro lado, para se evitar novas arguições de 

nulidade, proceda a inclusão do Advogado da parte Requerente, 

Alexandre Miranda Lima - OAB/RJ sob o nº. 131.436, junto ao PJE. No 

mais, aguarde-se o prazo para apresentação da defesa nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022494-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO RR CORREA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022494-71.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.802,76; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, 

JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TRIUNFANTE 

MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MERCADO 

RR CORREA LTDA - EPP Vistos etc. Indefiro o pedido de reconhecimento 

de sucessão empresarial da Executada, pois a Exequente não trouxe 

qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe cabia. Indefiro também o 

pedido alternativo, de penhora de bens via Bacenjud e Renajud, pois não 

houve a completa angularização processual. Salienta-se que não há que 

se falar que a Executada encontra-se incerto e não sabido, pois não 

houve a busca de endereço dela junto aos cadastros de órgãos públicos 

ou concessionárias de serviços públicos (artigo 256, §3º, do Código de 

Processo Civil). Portanto, intime-se a Exequente para promover o efetivo 

andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de citar a 

parte contrária. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017101-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA HELOIZA FARIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017101-34.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.506,33; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Parte Ré: 

EXECUTADO: ANA HELOIZA FARIAS PEREIRA Vistos etc. Cumpra-se 

conforme a decisão de id n. 8281660.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020415-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020415-22.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 17.175,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ACO PRONTO SERVICOS DE 

CORTE E DOBRA LTDA Parte Ré: RÉU: ROYAL & SUNALLIANCE 

SEGUROS (BRASIL)S.A Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id n. 

9226904), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000219-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE SOUZA ANDRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - SP219219 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000219-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 191,31; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 Parte Ré: RÉU: ROSALINA DE 

SOUZA ANDRADE Vistos etc. Intime-se a Requerida para que manifeste 

acerca do contido na petição de id n. 9440729, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuando o pagamento da obrigação remanescente. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018937-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANCERIS VALDIR CANEDO (RÉU)

MASSAO WATANABE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018937-76.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 56.680,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO MARCOS BARROS 

Parte Ré: RÉU: JANCERIS VALDIR CANEDO, MASSAO WATANABE Vistos 

etc. Para designação de nova audiência de conciliação, determino que a 

parte Requerente manifeste acerca das diligências de citação que 

restaram infrutíferas (id n. 4735435 e 4671687), indicando onde os 

Requeridos podem ser encontrados. Cumpra-se a parte final da decisão 

de id n. 3732557. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019706-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que este Juízo recebeu a 

presente ação em 19/07/2017, momento que foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação da seguradora Requerida, conforme 

se vê na decisão de ID 9053088. Ademais, verifico que sequer foi 

expedida a carta de citação da parte Requerida, por consequência, não 

houve a efetivação da citação, conforme certidão de ID 12235697. Em 

assim sendo, indefiro o pedido de decretação da revelia da parte 

Requerida contido na petição de ID 11891046. Dando prosseguimento ao 

feito, designo nova audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de julho de 2018, às 09:30 horas, a ser realizada 

na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004901-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA PFUTZOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004901-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/

[Administração, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do 

Condômino]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 Parte Ré: REQUERIDO: ANA 

PAULA DE SOUZA PFUTZOR Vistos etc. Redesigno audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 06 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida na forma pretendida (id 

n. 9563161), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Salienta-se que a ausência injustificada de qualquer das partes poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). A parte Requerente será intimada através de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009354-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES (RÉU)

CRISTIANE CAROLINE PEREIRA DE BARROS (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009354-33.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 93.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO 

MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MONICA DA SILVA 

LIMA Parte Ré: RÉU: MIRIELEN LOPES DA ROCHA TORRES, CRISTIANE 

CAROLINE PEREIRA DE BARROS, HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. A fim de se evitar futuras alegações de 

cerceamento de defesa, intime-se a Requerente para ciência dos 

documentos juntados pela requerida Marielen Lopes da Rocha (id n. 

11185953). Considerando que não houve a completa angularização 

processual, redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a requerida Cristiane Caroline Pereira de Barros na forma 

pretendida (id n. 9867387), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. A parte Requerente e as demais Requeridas serão intimadas 

através de seus advogados, via DJE. Salienta-se que a ausência 

injustificada de qualquer das partes poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019762-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 25 de julho de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada 

na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Havendo suspeita que a parte Requerida esteja se ocultando, defiro a sua 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo 

Civil. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003948-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003948-31.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 45.670,81; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS 

LOPES DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: PATRICIA MARIA MARTINS 

Vistos etc. Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 06 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Caso o Oficial de Justiça constate que a parte esteja se 

ocultando, determino que proceda a citação por hora certa, conforme 

pretendido (id n. 9816406). A parte Requerente será intimada através de 

seu advogado, via DJE. Salienta-se que a ausência injustificada de 

qualquer das partes poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018036-74.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO LIMA DE FREITAS SOUZA OAB - GO30166 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018036-74.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 103.524,11; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[EMPREITADA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Vistos etc. 

Determino que o Executado apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, seus 

Embargos à Execução em autos apartados e por dependência da presente 

ação executiva, conforme estabelece o artigo 914, §1º, do Código de 

Processo Civil. Por consequência, determino a exclusão do sistema PJE 

dos Embargos à Execução (id n. 9950380) e dos documentos que o 

acompanham, assim como da Impugnação aos Embargos à Execução (id 

n. 10366493). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000231-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DA SILVA SELESTRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (RÉU)

BRUNA GHETTI (RÉU)

CAROLINA COSTA SOARES PACCOLA (RÉU)

CESAR TAUJI TAKANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000231-11.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 200.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LAURA DA 

SILVA SELESTRINO Parte Ré: RÉU: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA 

HELENA, CESAR TAUJI TAKANO, CAROLINA COSTA SOARES PACCOLA, 

BRUNA GHETTI Vistos etc. Oficie-se o Conselho Regional de Medicina – 

CRM para que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, o endereço completo 

da requerida Carolina Costa Soares Paccola, conforme pretendido pela 

Requerente (id n. 9905024). Da informação, intime-se a Requerente para 

que se manifeste, no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025768-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PRADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Analisando os autos observo que este Juízo recebeu a 

presente ação em 28/09/2017, momento que foi designada audiência de 

conciliação e determinada a citação da seguradora Requerida, conforme 

se vê na decisão de ID 9988691. Ademais, verifico que sequer foi 

expedida a carta de citação da parte Requerida, por consequência, não 

houve a efetivação da citação, conforme certidão de ID 12246162. Em 

assim sendo, designo nova audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 25 de julho de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 05 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001843-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ARMENDRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO)

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001843-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 31.870,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, PROVAS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIO ARMENDRO FILHO Parte 

Ré: RÉU: AYMORE Vistos etc. Intime-se a Requerida para que manifeste, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição de id n. 9881711 e seus 

documentos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006823-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA NUNES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que o laudo pericial acostado em ID 10107539 

fez menção de que houve lesão no joelho direito da Requerente e, após, 

consignou que a lesão foi no membro inferior direito, intime-se o Perito 

Judicial para que esclarece a este juízo o local exato da invalidez 

permanente da Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo 

manifestação, abra-se vista as partes para, querendo, se manifestarem 

no prazo legal. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086054 Nr: 4299-55.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUZIA TEIXEIRA GONTIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

 Diante do exposto, indefiro a impugnação a assistência judiciária gratuita 

deferida a Embargante, ora Impugnada. Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, bem como, inexistindo prejudicial de mérito a 

ser sanada, dou o feito por saneado.A controvérsia no feito versa acerca 
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da suposta falsificação de assinatura da Embargante no “Contrato de 

Compra e Venda e Transferência de Fundo de Comércio”, título que 

lastreia a Ação de Execução em apenso, que poderá ser sanada mediante 

a perícia grafotécnica no contrato juntado as fls. 43/45 (na Ação de 

Execução em apenso), conforme pleiteado pela parte Embargante. Nomeio 

como perito judicial a empresa Forense LAB, na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Avenida Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 

1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, que poderá ser intimada via e-mail: 

contato@forenselab.com ou telefone (65) 98112-2338, para manifestar 

sua concordância da nomeação e apresentar seus honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 953485 Nr: 1766-60.2015.811.0041

 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: JOSÉ LUDOVICO FERREIRA

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 160/161, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 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 (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

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 a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 888985 Nr: 22561-24.2014.811.0041

 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: JCDSP, LUCIENE SANTANA DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial em favor da Requerida para levantamento da 

importância depositada em fl. 114, conforme pleiteado em fls. 124/125.

Certifique o trânsito em julgado da sentença e, após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375941 Nr: 12167-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINIL GONÇALVES ARINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

ALOCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINE - OAB:6.727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:6397-E, IGOR JUNIOR BRUN - OAB:9097/MT

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo pelo prazo pretendido na petição de fl. 

110.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte Exequente na pessoa de seu 

advogado para que promova o andamento do feito no prazo legal, sob 

pena de extinção.

 Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a parte Exequente 

para prmover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, inciso III c/c §1º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1159062 Nr: 35547-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE NOGUEIRA DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Simone Nogueira de Alencar promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à fl. 113, 

conforme requerido à fl. 115.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 761683 Nr: 14162-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY BATISTA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO - 

OAB:15906/MT

 Vistos etc.

Wesley Batista de Rezende promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Querioz Center Motos LTDA e Banco Bradesco 

Financiamento S/A, ambos qualificados e representados nos autos.

Realizada a penhora de valores via Bacenjud (fls. 253/257), a parte 

Executada quedou-se inerte e o Exequente manifestou concordância com 

a quitação da dívida, pugnando pela expedição de alvará para 

levantamento de valores.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a parte 

Executada realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da parte Exequente para liberação do valor penhorado via 

sistema Bacenjud às fls. 253/257, conforme requerido à fl. 266.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1060675 Nr: 51319-76.2015.811.0041

 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: SEVERINO ALVES FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial em favor da Requerida para levantamento da 

importância relativa aos honorários periciais (fl. 100), conforme pretendido 

(fl. 115).

Defiro o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, 

conforme pleiteado pelo Requerente em fl. 114.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1143271 Nr: 28793-81.2016.811.0041

 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: LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a liberação da importância depositada nos autos, 

mediante a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 947210 Nr: 58706-79.2014.811.0041

 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: TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - 

OAB:19195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

 Vistos etc.

Defiro a devolução em favor da Requerente do valor depositado em fls. 

27/29, conforme pretendido em fl. 199, observando os dados bancários 

indicados no item “IV” da petição de fl. 195.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083664 Nr: 3284-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR SILVA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a liberação da importância depositada nos autos, 

mediante a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 887012 Nr: 21248-28.2014.811.0041

 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: DORAMI DE BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Dorami de Barros Lopes promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Banco Real S/A, ambos qualificados e representados nos 

autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à fl. 246, 

conforme requerido à fl. 249.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090978 Nr: 6568-67.2016.811.0041

 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: MARILENE VIVALDO 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:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 109/112, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

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 
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impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 934318 Nr: 51597-14.2014.811.0041

 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: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI BARCELOS FICAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 1708/1719, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 773099 Nr: 26230-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIBEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO VAINER DE SOUZA DIA, FERNANDA 

MAINIERI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19.463/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Para análise do pedido contido na petição de fl. 156 faz-se necessário a 

planilha atualizada do débito, assim, intime a parte Exequente para que 

traga o referido documento no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 373644 Nr: 10460-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Vistos etc.

 Em observãncia ao artigo 10 do Código de Processo Civil e considerando 

o contido em fls. 336/341, intime-se a parte Executada para que manifesta 

sua concordância quanto a compensação do débito em questão com o 

débito oriundo da Ação de Execução que tramita perante o 2º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT, no prazo legal.

 Após, venham os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075763 Nr: 57828-23.2015.811.0041

 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: ESPOLIO DE DEREIDE GADELHA NEVES, ELSO NEVES, 

DENILSO GADELHA NEVES, DELSO GADELHA NEVES, DANILO GADELHA 

NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Diante do exposto, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente 

para processar e julgar o presente feito, devendo o processo ser remetido 

para o juízo da 5ª Vara Cível desta Capital.Com o decurso de prazo da 

presente, remetam-se os autos ao referido Juízo, com as baixas e 

anotações necessárias junto à autuação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 287220 Nr: 8642-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDINHA DE FÁTIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte Executada para que junte aos autos matrícula atualizada 

do imóvel descrito no Termo de Caução de fl. 33, informe a localização dos 

veículos penhorados à fl. 264, bem como, se manifeste acerca dos 

pedidos de adjudicação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos.

 Com relação ao pedido contido no item 3 da petição de fls. 284/285, 

incumbe a parte Exequente providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (art. 844, do Código de Processo Civil), contudo, após 

analisar os autos desde o início do cumprimento de sentença (fls. 195/196 

c/c fls. 198/216), observo que inexiste deferimento de penhora do imóvel 

acima mencionado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 781602 Nr: 35211-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVILLYN LAURA DE OLIVEIRA BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista 

a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls. 

446/446verso.Cumpra-se conforme a decisum recorrida.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886922 Nr: 21212-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITHA LAILA RIBEIRO - 

OAB:14887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

Ação ajuizada por Raquel Dias em face de NNEX Marketing Digital LTDA 

ME.Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 
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gratuita).Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134363 Nr: 24825-43.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS, JANONE DA SILVA PEREIRA, OILSON 

AMORIM DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI, MARLENE DE 

DOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA PERON MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Diante do exposto, com base no artigo 136, caput, do Código de Processo 

Civil c/c o artigo 50 do Código Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Kaik 

Veículos Ltda. Deixo de condenar em custas e honorários por se tratar de 

mero incidente processual. Transcorrido o prazo recursal, arquive o 

presente incidente mediante as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924949 Nr: 46445-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO DOS SANTOS - 

OAB:2.417/MT

 Vistos etc.

Oficie-se a Universidade Federal de Mato Grosso, conforme pleiteado (fl. 

92).

Com a resposta do ofício, venham os autos conclusos para apreciação do 

pedido de penhora de verba salarial.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1287747 Nr: 4218-38.2018.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELICE PAES SILVA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, RENATO ALVES DA SILVA - OAB:14850/MT

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

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo recursal da decisão de fl. 43/verso.

Caso positivo, translade cópia da referida decisão para o processo 

principal em apenso (cód. 1287750) e, após, arquive-se o presente 

incidente de Exceção de Incompetência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071215 Nr: 55914-21.2015.811.0041

 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: FÊNIX TITULOS RECEBÍVEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo 

Civil) para 24 de julho de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum.

 No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 78.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106406 Nr: 13128-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAV GUSTAV SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Redesigno audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo 

Civil) para 24 de julho de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 03 

da Central de Conciliação instalada neste Fórum.

 No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 80.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1071252 Nr: 55937-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BONIFACIO DE FRANÇA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Sendo facultado às partes desistirem do Recurso em qualquer fase 

processual (art. 998 Código de Processo Civil), que produz efeito desde 

logo, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação.

Intime-se o Requerente para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cumprimento voluntário da obrigação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1207721 Nr: 7665-68.2017.811.0041

 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: ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SANTANA FRANCO, JULIAN DAVIS 

DE SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA CESAR SCHERNER - 

OAB:18093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a emenda à inicial de fls. 27/28, com o documento de fl. 29.

O Embargante pretende a concessão de tutela de urgência para 

desfazimento da penhora realizada na Ação de Execução em apenso 

(cód. 199974) sobre a fração ideal referente a 12,5% do imóvel registrado 

sob a matrícula n. 9.390 junto ao 7º CRI desta Comarca.

Das provas carreadas com a inicial, em especial o documento de fls. 14/15 

e fl. 20, entendo que o Embargante comprovou a prova do domínio do 

imóvel penhorado nos autos de execução em apenso, cumprindo com o 

que determina o artigo 677, caput, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, suspendo as medidas constritivas realizadas na Ação de 

Execução sobre o bem litigioso objeto do presente feito.

 Saliento, no entanto, que não há que se falar, ao menos neste momento, 

em desfazimento da constrição em questão, pois é matéria a ser decidida 

no mérito da ação.
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Cite-se a parte Embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de quinze dias (art. 679 do Código de Processo Civil), consignando-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo embargante (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Vindo ou não resposta dos Embargados, abra-se vistas ao Embargante 

para manifestar-se.

Translade cópia da presente para o processo de Execução em apenso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 28054-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença, anote junto à autuação e capa dos 

autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 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 (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

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 a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 277960 Nr: 5247-12.2007.811.0041

 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: F. ROCHA E CIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 278/279, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado 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 (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

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 a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347812 Nr: 18096-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE DE MOMI BRUSTOLIN, J. B., MARIA NEIDE 

DE MOMI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA, 

COBRASEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT, JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - 

OAB:22011/0, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/B

 Vistos etc.

Considerando o contido em fls. 525/552, intime-se a parte Exequente para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1287472 Nr: 4095-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a sentença proferida no processo principal (cód. 

813212) não transitou em julgado, conforme consultei junto ao sistema 

Apolo, entendo que a Exequente deverá adequar o presente feito ao 

procedimento previsto nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo 

Civil, em especial com a juntada dos documentos exigidos nos incisos, do 

parágrafo único, do artigo 522, do referido Código.

Em razão disso, intime-se a Exequente para sanar os vícios acima 

apontados ou que esclareça se a petição apenas deveria ser juntada no 

processo principal, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo acima fixado, a Exequente deverá comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 199974 Nr: 37419-75.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO, JULIAN DAVIS DE 

SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIMENTEL FIGUEIREDO, LIZ LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, TERCIO 

BENDE RODRIGUES - OAB:9460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT

 Vistos etc.

Em razão da suspensão das medidas constritivas referente ao imóvel 

registrado sob a matrícula n. 9.390 junto ao 7º CRI desta Comarca, 

conforme decisão exarada nesta data nos Embargos de Terceiro em 

apenso (cód. 1207721), determino que os Exequentes promovam o 

andamento do feito, indicando outros bens dos devedores passíveis de 

penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 36934 Nr: 6796-72.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSELE MALHEIROS PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MAIA, EDUARDO AUGUSTO DE MELLO, 

GONÇALO DE ASSIS POQUIVIQUI, JOAREZ GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

GILBERTO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT
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 Dessa forma, defiro o pedido de devolução para o executado Joarez 

Gomes de Souza do montante bloqueado via Bacenjud em fl. 361, no valor 

de R$7.766,52 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos).Expeça-se o alvará judicial, observando os dados 

bancários informados à fl. 374.Intime-se a parte Exequente para que 

promova o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 144296 Nr: 13025-43.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY PEDRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS LEMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, 

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618/MT

 Dessa forma, defiro o pedido de devolução para o Executado dos 

montantes bloqueados via Bacenjud em fl. 114, no valor de R$3.914,10 

(três mil novecentos e catorze reais e dez centavos) e no valor de 

R$35.645,16 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e 

dezesseis centavos), mediante a expedição de alvará judicial, pois as 

referidas importâncias já foram transferidas para a conta única vinculada 

ao presente feito.Intime-se o Executado para indicar os dados bancários 

para levantamento do montante devido.Com a indicação dos dados 

bancários, expeça-se o alvará judicial.Intime-se a parte Exequente para 

que promova o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 134455 Nr: 19758-54.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, HELLEN 

CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 Ante o exposto, desconstituo a penhora realizada no veículo 

marca/modelo Fiat Uno Way 1.4, ano/modelo 2015/2016, Placa QBP-0166, 

Chassi 9BD195A6MG0696876, por consequência, procedo a baixa da 

restrição realizada á fl. 204, conforme extrato em anexo. Considerando o 

teor da presente decisum, deixo de analisar as petições de fls. 208/213 e 

de fls. 218/220, em razão da perda de objeto. Intime-se a parte Exequente 

para que promova o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 325209 Nr: 25416-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ASSESSÓRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENEGASSO PRIOTO 

- OAB:11570/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme já explicitado na decisão de fl. 161, a desconsideração da 

personalidade jurídica possui nova forma de processamento devendo ser 

instaurado como incidente processual por dependência do processo 

principal, nos termos do que dispõe o artigo 133 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

 Desse modo, desentranhe a petição e documentos de fls. 162/169, após, 

remeta-se a Distribuição para que seja distribuído por dependência da 

presente Ação de Execução.

 Proceda-se o apensamento de ambas as ações, após, venham os autos 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923104 Nr: 45291-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA MAIOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente trouxe novos documentos com a 

Impugnação a Contestação (fls. 129/138), bem como, em observância aos 

princípios da ampla defesa e do contraditório, intime-se a parte Requerida 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

 No mais, intimem-se as partes para, querendo, especificarem e 

justificarem as provas que pretendem produzir no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para o saneamento do feito ou para o 

julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 825930 Nr: 31893-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMIE KON MORTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se carta precatória para intimação pessoal do Executado acerca 

da penhora realizada via sistema Renajud (art. 841, §2º, do Código de 

Processo Civil), bem como, para avaliação e remoção do automóvel 

penhorado (fl. 164).

Realizada a avaliação, o Oficial de Justiça deverá intimar o Executado.

Nos termos do artigo 840, §1º, do Código de Processo Civil, nomeio o 

patrono do Exequente como fiel depositário do bem.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942262 Nr: 55927-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELDO ANDERSON DA SILVA PEREIRA, ROSA ANGELA 

PEDROSO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Teldo Anderson da Silva Pereira e Outra em 

desfavor de Construtora Lopes S/A, para: 1) Rescindir o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; 2) 

Condenar a Requerida a restituir os Requerentes a importância de 

R$26.360,29 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e vinte e nove 
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centavos) relativa aos valores integrais pagos pelo imóvel, com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE a contar do desembolso de cada pagamento realizado; 3) 

Condenar a Requerida a restituir o valor de R$850,00 (oitocentos e 

cinquenta reais), bem como, o valor de R$661,00 (seiscentos e sessenta 

e um reais), ambos acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o 

desembolso de cada pagamento; 4) Indeferir os pedidos de indenização 

por danos morais, danos materiais na forma de lucros cessantes, 

restituição em dobro dos valores pagos referente as taxas condominiais e 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.Condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da condenação, 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 da 

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. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 62514 Nr: 3328-61.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY CALIX NACHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILVINO PEIXOTO DE MOURA, 

CATARINA IVETE PEIXOTO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:13514-B/MT, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, 

LIGIMARE GUELSI - OAB:12582-MT, SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MIGUEL 

ADILSONDE ARRUDA MOURA - OAB:OAB/MT 12.749, ULISSES GARCIA 

NETO - OAB:11512/MT

 Vistos etc.

Ante a apresentação de Exceção de Pré-Executividade as fls. 198/219, 

intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 849580 Nr: 52782-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMAR S. DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578

 Vistos etc.

Zilmar S. de Assis ajuizou a presente Ação de Execução em desfavor de 

Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, ambos qualificados nos autos e 

representados nos autos.

As partes informam em fls. 164/167 que celebraram acordo, pugnando 

pela sua homologação e extinção do feito.

Relatado o necessário.

 Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 164/167) versa sobre 

direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos.

Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo Executado e cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado, conforme acordado (cláusula terceira).

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Exequente para liberação 

da importância penhorada via sistema Bacenjud (fls. 93/95), conforme 

acordado no item “2” da cláusula segunda (fl. 165).

Indefiro a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (cláusula 

sexta), pois restou infrutífera a negativação, conforme informado em fl. 

155. Todavia, caso o Executado comprove a inserção de seu nome no rol 

dos órgãos de inadimplentes, defiro a expedição do referido ofício.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924168 Nr: 45969-44.2014.811.0041

 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: RUI COSTA MATIAS, SUELLENY SILVA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MELO DA SILVA, VTR 

PISOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese o argumentado na petição de fls. 195/196, observo a 

inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 494 do Código de 

Processo Civil, bem como, que a sentença proferida as fls. 189/190, 

transitou em julgado (fl. 194), tornando-se imutável e indiscutível, nos 

termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, deixo de analisar o pedido contido na petição de fls. 195/196 

em razão da via inadequada e em razão da impossibilidade de rediscutir 

matéria revestida sob o manto da coisa julgada.

 No mais, não havendo manifestação quanto ao cumprimento de sentença, 

remeta o presente feito ao arquivo mediante as baixas e cautelas de estilo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918416 Nr: 42350-09.2014.811.0041

 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: FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, GUILHERME F. 

BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO 

DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) no prazo de10 (dez) dias e, havendo concordância 

dever[a a requerida Bradesco efetuar o depósito integral da referida 

importância no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1287832 Nr: 4234-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANE SEAWRIGHT ROWE RODRIGUES, 

ALVARO NAVARRO RODRIGUES, DA ROÇA COMÉRCIO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1289417 Nr: 4739-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERLIN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS 

VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDO IVAN MATTJIE, IVETE TEREZINHA 

REFATTI MATTJIE, LAUCIR JOSÉ FACCIO, EVANISE LIRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AURELIO PALMA DE 

AZEVEDO - OAB:24610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1286787 Nr: 3859-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERONATO & FERONATO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR ALVES DE OLIVEIRA E CIA, SERGIO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA DA S 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 750592 Nr: 2315-75.2012.811.0041

 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: JAMES LUCAS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, GERALDO 

COSTA MARQUES BUMLAI E S/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, EWERSON DUARTE DA COSTA - 

OAB:4.842/MT

 Vistos etc.

Sendo que era esta a única diligência pendente, dou por encerrada a fase 

instrutória. As partes saem intimadas para que no prazo de 15 dias 

sucessivos, apresentem suas alegações finais em forma de memorias.

Saem os presentes intimados. Intime a parte ausente (DJE). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 737892 Nr: 34420-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIRA RIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECOL CERAMICA CORDEIROPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI JESUINO GOMES - 

OAB:SP/ 232.602

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

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 792126 Nr: 46219-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCI MOREIRA REGO DOURADO, AIDES PEZZIN DE 

ALMEIDA, ÂNGELO ANTÔNIO RUFINO ALVES, ALDEMIR DE MORAES 

CAJANGO, ARI PEREIRA FORTES, AUGUSTO MOREIRA REGO DOURADO, 

CELSO MARQUES ARAÚJO, LUCIA REGINA DOS SANTOS, DARCI 

TAVARES DA SILVA, DOMINGOS VASQUES, FREDERICO LINHARES 

COUTO, JOSE ELDO OLIVEIRA VASCONCELOS, JOSE SOARES DE 

OLIVEIRA, LAZARA FERREIRA DA SILVA, SANDRA FRANCISCA 

MARQUES CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Considerando que ambas as partes concordaram com os cálculos 

realizados pela Contadoria deste Juízo (fl. 752 e fl. 757), homologo o laudo 

de fls. 741/750.

 Considerando que o supracitado documento apurou excesso de 

execução no valor de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove 

centavos) (fl. 745), defiro o pedido contido na petição de fls. 758/759, por 

consequência, expeça-se alvará do referido valor em favor do banco 

Executado, observando os dados bancários de fl. 758-verso.

 No mais, cumprida a determinação acima, intime-se a parte Exequente 

para que indique os seus dados bancários para a transferência dos saldo 

remanescente depsositado nos autos. Após, expeça-se o competente 

alvará.

 Por fim, arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 438710 Nr: 16002-90.2010.811.0041

 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: JACI GUIMARÃES, JOANA D'ARC CAMARGO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCALA CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO, 

AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA, CARLOS GILBERTO ZULLI, 

LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, USINA ALCOOLPAN - ALCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, KARINA 

DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido contido na petição de fl. 689, por consequência, 

remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que proceda o cálculo 

atualizado do débito, observando a sentença de fls. 487/491 e o acórdão 

de fls. 583/592.

 Vindo os cálculos, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1143527 Nr: 28932-33.2016.811.0041

 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: JOSIVANIA SILVA PORTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O, 

HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO HENRIQUE B. 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Vistos etc.

Considerando o informado em fl. 144, suspendo o andamento do feito, 

todavia, apenas pelo prazo de 01 (um) mês, em razão das metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Transcorrido o prazo, intime-se a Requerente na pessoa de seu advogado 

e pessoalmente para promover o efetivo andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078048 Nr: 232-47.2016.811.0041

 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: IDMTD, SOIANE DE MORAIS TEIXEIRA

 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 etc.

Expeça-se certidão de crédito de honorários periciais em favor do expert, 

para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Defiro o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, 

conforme pretendido em fl. 76.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 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: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 Vistos etc.A controvérsia no feito versa acerca do preenchimento ou não 

do valor contido na nota promissória de fl. 65 em momento posterior a 

assinatura do Requerido, ora Embargante, que argumenta ter assinado o 

referido título em branco apenas como garantia caso viesse a utilizar os 

serviços da pousada de propriedade do Requerente, ora Embargado. 

Assim sendo, poderá ser sanada mediante a perícia grafotécnica no 

supracitado título, conforme pleiteado pelo Requerido, ora Embargante, em 

fl. 60.Nomeio como perito judicial a empresa Forense LAB, na pessoa de 

seu responsável técnico, com endereço comercial na Avenida Dr. Hélio 

Ribeiro, n. 525, Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sala 

1405, bairro Alvorada, CEP 78048-250, que poderá ser intimada via e-mail: 

contato@forenselab.com ou telefone (65) 98112-2338, para manifestar, 

no prazo de 10 (dez) dias, concordância da nomeação e apresentar 

proposta de honorários.Intime-se a empresa nomeada como Perita Judicial 

para manifestar sua concordância em receber os honorários periciais ao 

final da demanda pela parte vencida e, caso seja o Requerido/Embargante, 

o pagamento será realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 

razão da gratuidade judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907011 Nr: 34905-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FERREIRA CARDOSO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Ademir Ferreira Cardoso promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

ambos qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à fl. 147, 

conforme requerido à fl. 150.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 787241 Nr: 41163-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMAR MARIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

 Remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que apresente o cálculo 

do débito, observando a sentença de fls. 86/90, a decisão de fl. 114, bem 

como, os depósitos realizados pela parte Executada e os levantamentos 

realizados pela parte Exequente.

 Do cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal.

 Após, venham os autos conclusos para decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1134632 Nr: 24936-27.2016.811.0041

 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: REINALDO LÚCIO CORONEL FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SAMPAIO MACHADO - 

OAB:22.173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a liberação da importância depositada nos autos, 

mediante a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 902706 Nr: 31847-26.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SOUZA GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - OAB:, 

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

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a liberação da importância depositada nos autos, 

mediante a expedição de alvará judicial, conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 884893 Nr: 19805-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ROBERTO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Vistos etc.

Conforme já explicitado na decisão de fl. 136, o extrato de fl. 141 

representa a efetivação da penhora dos veículos, logo, desnecessário o 

pedido de homologação contido na petição de fls. 142/143.

Nos termos do artigo 871, IV, do Código de Processo Civil, indefiro o 

pedido de avaliação dos veículos penhorados à fl. 141.

 Intime a parte Exequente para que traga aos autos cotação do valor de 

mercado dos veículos penhorados, observando a Tabela Fipe e/ou outro 

órgão oficial que emita o valor médio de veículos automotores ou anúncios 

de venda divulgados em qualquer meio de comunicação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intime a parte Executada para que informe a localização dos veículos 

penhorados à fl. 141, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 941249 Nr: 55310-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GOMES DA SILVA

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) no prazo de 10 (dez) dias e, havendo concordância 

deveão as requeridas, de forma rateada (50% para cada) efetuarem o 

depósito integral da referida importância no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 460443 Nr: 29710-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI, EDUARDO THEODORO 

FABRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AUGUSTO DE BARROS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 700276 Nr: 34899-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DE ALBUQUERQUE, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MASTRANGELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro a penhora sobre o bem imóvel indicado à fl. 113. Lavre-se termo de 

penhora, conforme determina o artigo 838, do Código de Processo Civil.

Nomeio o Executado como fiel depositário do bem, nos termos do artigo 

840, III, do Código de Processo Civil.

A parte Exequente deverá providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (art. 844, do Código de Processo Civil).

 Da penhora, intime-se o Executado e respectivo cônjuge (caso exista), 

para tanto, remetam-se os autos a Defensoria Pública Estadual (artigo 841, 

§1º, do Código de Processo Civil).

 Após, realizadas as intimações, o Oficial de Justiça deverá proceder a 

avaliação do bem penhorado (art. 870, caput, c/c art. 829, §1º do Código 

de Processo Civil).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1018084 Nr: 30971-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA, TELEVISÃO 

CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO CELL TELEINFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MACINI - OAB:OAB/MT 2.915, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito.Condeno a parte 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. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019270 Nr: 31499-71.2015.811.0041

 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: GMA, FELIPE VELASQUES AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM AIRLINES 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:, FABIO 

RIVELLI - OAB:297608

 Vistos etc.

Considerando que a parte Autora requereu o julgamento antecipado da lide 

e que a Requerida quedou-se inerte sobre o teor da decisão encartado à 
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fl. 72, já que não indicou e nem justificou as provas que pretendia 

produzir, com base no art. 370, parágrafo primeiro, cancelo a audiência de 

instrução designada na supracitada decisão.

Os autos permanecerão conclusos para sentença.

Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 196944 Nr: 12741-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE COL DIACHEKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771, DILO CORREA SOARES - OAB:2231/MT

 Vistos etc.

Rosalina de Souza Oliveira promoveu o presente Cumprimento de 

Sentença em face de Adriana de Col Diacheke, ambas qualificadas nos 

autos.

A parte Exequente foi intimada na pessoa de seu patrono (fl. 156), bem 

como pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia 

quedou-se inerte (fl. 205).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a parte Exequente foi intimada na pessoa de seu 

advogado (fl. 156) e pessoalmente (fl. 202) para promover o andamento 

do feito, todavia quedou-se inerte em ambas oportunidades, estando o 

processo paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece 

que o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, o que 

ocorreu no caso presente.

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pela Exequente, 

pois, ainda que intimada pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Rosalina de Souza Oliveira em 

face de Adriana de Col Diacheke, sem resolução de mérito.

Condeno a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

caso houver.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação efetiva da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 375069 Nr: 11440-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTAL DA GRAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NOGUEIRA 

CAVALCANTI - OAB:7168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887, Ricardo Henrique Coutinho do Santos - 

OAB:12882/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado de intimação do requerido acerca da penhora efetivada, 

devendo a emissão da guias ser feita através do site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868504 Nr: 8338-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PROD. CANA DE NOVO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:4357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as medidas 

necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1280538 Nr: 2016-88.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE VIVEIROS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRGÍNIA MARIA ANTUNES LIMA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça. 

Informo, outrossim, que, caso não sejam adotadas as medidas 

necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032062 Nr: 37756-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SILVIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que foi efetivada através do alvará nº 371977-4/2017 a 

devolução à parte requerida dos valores depositados para perícia médica, 

coforme extrado bancário anexo a esta certidão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006226-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO (REQUERENTE)

BENEDITO BENTO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLEUSA RICARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006226-68.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 21.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Adjudicação 

Compulsória]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITO 

BENTO SOBRINHO, IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: MARIA CLEUSA RICARDO Vistos etc. Nos termos do art. 145, 

§1º, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeita por motivo do foro 

íntimo. Determino que os autos sejam remetidos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005639-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005639-46.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.337,42; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. Parte Ré: RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id n. 12105773, com seus 

documentos. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 09:00 horas, a ser 

realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006388-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWAKAMI CINTRA & CINTRA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006388-63.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 32.032,69; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPROMISSO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Parte Ré: RÉU: KAWAKAMI 

CINTRA & CINTRA LTDA - EPP Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de id 

n. 12573868, com seus documentos. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008678-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Fabio de Souza e Silva ajuizou a presente Ação de Rescisão 

de Contrato c/c Perdas e Danos com pedido de Tutela de Urgência em 

face de Ricardo Alves da Silva, ambos qualificados nos autos. A 

requerente pretende, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão 

do veículo Honda Civic LXS, Placa NJB-0281, Renavam 00950689467, 

Chassi 93HFA66308Z111851, ano/modelo 2007/2008, cor cinza, sob o 

argumento que o Requerido não efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas referente à compra e venda do bem e o contrato firmado entre 

as partes possui cláusula de reserva de domínio. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, o qual transcrevo. Sobre o assunto, José Miguel Garcia 

Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as 

partes em id n. 12531520, bem como, os áudios contidos em id n. 

12531562, id n. 12531569, id n. 12531573 e id n. 12531577, indicam a 

probabilidade do direito, pois evidenciam o negócio jurídico firmado entre 

as partes, com reserva de domínio ao vendedor, ora Requerente, bem 

como, o não cumprimento da obrigação pelo Requerido. Por sua vez, o 

perigo de dano consiste na possibilidade do mencionado bem ser ocultado 

pelo Requerido, ou ainda, a existência de possibilidade deste desfazer do 

mesmo. Logo, nesta fase de cognição sumária, por entender que estão 

presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão da tutela de urgência 

reivindicada faz-se necessária. Deste modo, com fundamento no artigo 

300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada 

para determinar a busca e apreensão do veículo Honda Civic LXS, Placa 

NJB-0281, Renavam 00950689467, Chassi 93HFA66308Z111851, 

ano/modelo 2007/2008, cor cinza, que será realizado tão somente junto ao 

Renajud, conforme extrato em anexo a esta decisão, vez o que autor não 

tem informações do paradeiro do veículo. Defiro os benefícios da 

gratuidade judicial ao Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se o Requerido, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005358-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROCHA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005358-90.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 348.963,64; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROBSON ROCHA MATOS Parte Ré: RÉU: 

GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de agosto de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005870-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES 

- ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005870-73.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 190.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADRIANO DA SILVA PINHEIRO 

Parte Ré: RÉU: DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS 

MOLECULARES - ME Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código 

do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005963-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR PEREIRA DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005963-36.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.549,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LINDOMAR PEREIRA DE 

AGUIAR Parte Ré: RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Defiro a assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) 

para 06 de agosto de 2018, às 10:30 horas, a ser realizada na sala 04 da 

Central de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar 

nos mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, 

poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, 

Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu 

advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006201-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BATISTA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006201-55.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SEGURO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANILO 

BATISTA DE JESUS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Considerando que o Banco 

Bradesco Financiamentos S/A compareceu espontaneamente, dando-se 

por citado, intime-o para a solenidade na pessoa de seu advogado. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através 

de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 
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§9º, do Código de Processo Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006466-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PAOLA AMORIM DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006466-57.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 59.700,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RENATA PAOLA 

AMORIM DE BRITO Parte Ré: RÉU: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, 

PECAS E SERVICOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 06 de agosto de 

2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código 

do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037127-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RUBIA MACHADO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT20132-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037127-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRESSA RUBIA MACHADO 

ROSA Parte Ré: RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA Vistos etc. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de 

Processo Civil, declaro-me suspeita por motivo do foro íntimo. Determino 

que os autos sejam remetidos ao meu substituto legal. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004477-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004477-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Estando o feito na 

fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo às análises 

necessárias. A Requerida suscitou 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 
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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. 

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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006421-53.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.373.382,11; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de analisar 

os Embargos de Declaração de ID 12448491 em razão de não caber 

recurso contra despacho de ID 12261774, conforme estabelece o art. 

1001 do Código de Processo Civil. Com base no artigo 98, §6º, do Código 

de Processo Civil, aliado ao previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, defiro o parcelamento das custas e taxas judiciárias 

em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas. Determino que a secretaria 

deste Juízo envie e-mail para o Departamento de Controle e Arrecadação 

(dca@tjmt.jus.br), remetendo cópia da presente decisão, conforme 

orientação da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, enviada via 

Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux. Com a resposta, intime-se a parte 

Requerente para comprovar o recolhimento da primeira parcela, no prazo 

de 15 (quize) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

Código de Processo Civil). Salienta-se que as demais parcelas deverão 

ser recolhidas e comprovadas nos autos, mês a mês, fixando como termo 

para o adimplemento de cada parcela a mesma data de pagamento da 

primeira parcela, também sob pena de cancelamento da distribuição. 

Comprovado o pagamento da primeira parcela nos autos, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência 

pleiteado na inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016746-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016746-24.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO 

HENRIQUE SOUZA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Sergio Henrique Souza Silva 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. 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 
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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 ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10892049) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, 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 

10/04/2017, 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 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). 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$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016761-90.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVAN 

ALEXSANDER ALVES CABRAL DAL FORNO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Ivan Alexsander 

Alves Cabral Dal Forno 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. 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 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. 10894568) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior 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 
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comprovadas. A indenização deve ser limitada ao grau de redução 

funcional do membro lesionado em razão do sinistro ocorrido em 

24/03/2017, 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 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$ 2.362,50 (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 esquerdo (25% de 70%). 

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. Por fim, entendo que não há que se 

falar em condenação da Requerida ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, pois não vislumbro a caracterização de nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 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$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015257-49.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MHAYSA 

BRHENDHA APARECIDA CORREA DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Mhaysa 

Brhendha Aparecida Correa da Costa 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. 

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 
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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. 10893817) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

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 

13/03/2017, 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior direito (50% de 70%). 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. Por fim, entendo que não há que se falar em 

condenação da Requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, 

pois não vislumbro a caracterização de nenhuma das hipóteses elencadas 

no artigo 80 do Código de Processo Civil. 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016716-86.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Quemuel Jean de Oliveira 

Bento 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, pugnando pela 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 
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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. 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. 10898992) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no membro superior direito, quantificada como de 

média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial 

da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o 

acidente e a lesão 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 19/09/2016, 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

direito (50% de 70%). 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. Por fim, 

entendo que não há que se falar em condenação da Requerida ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não vislumbro a 

caracterização de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do 

Código de Processo Civil. 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$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012354-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IZAIAS ALVES 

MARTINIANO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Izaias Alves Martiniano 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. 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 
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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 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. 10895596) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura crânio facial, 

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 

15/12/2016, 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$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de leve 

repercussão na estrutura crânio facial (25% de 100%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 3.375,00 
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(três mil e trezentos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016705-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016705-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO DA SILVA SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando da 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, e carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. 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 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 
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sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10905779) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 08/08/2016, 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 média repercussão no ombro 

esquerdo (50% 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 INTEGRALMENTE 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019221-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: FRANCINILDO SILVA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Francinildo Silva dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT LTDA, 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. O Requerente apresentou impugnação à 

contestação, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos 

da inicial. Relatado o necessário. Decido. Retifique o polo passivo junto ao 

sistema PJE, para constar Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A. 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. 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 
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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. 10891715) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

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 04/03/2017, 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 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

esquerdo (75% de 70%). 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 INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (sete mil 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 condenação, 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: 1012101-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SIDILEIA FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Sidileia Ferreira dos Santos ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, 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, 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora, e inépcia da inicial, haja vista que 

não houve a juntada dos documentos necessários à propositura da ação. 

Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. A 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. A Requerida suscitou preliminar de ausência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 94 de 597



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. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. A Requerida alega, preliminarmente, 

que a inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos 

necessários à propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica 

a causa de pedir e contém pedido determinado, bem como, que a 

pretensão da autora é perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, 

não se fala em inépcia da inicial, por não restar caracterizada nenhuma 

das hipóteses elencadas nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de 

Processo Civil. Desta forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. 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. 10832839) atestou que a Requerente apresenta 

invalidez permanente no pé direito, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial a 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 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 10/01/2017, 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$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no pé direito (50% 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$ 

3.375,00 (três mil e trezentos 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 
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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: 1017742-22.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA JUNIOR Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Francisco de Assis Bezerra Junior 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. 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 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. 10890708) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 
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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 06/02/2017, 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 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

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 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, 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: 1011242-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUCENIL APARECIDA JESUS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Lucenil Aparecida Jesus 

da Silva 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. Aponta ser inconstitucional a medida provisória n. 

451/2008, assim como a Lei n. 11.945/09. Requereu, ao fim, a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório e a declaração de 

inconstitucionalidade das referidas normas. 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. 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 
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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. 10489235) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no tórax, quantificada como 

de residual repercussão (10%), assim como no punho esquerdo, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas 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 dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 22/09/2016, 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 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$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), relativa a lesão de residual 

repercussão na estrutura torácica (10% de 100%), e de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), relativa a 

lesão de leve repercussão no punho esquerdo (25% de 25%), totalizando 

a importância de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). 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 n. 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 COMPATIBILIDADEDAS 

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 
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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 das referidas normas, razão pela 

qual indefiro o 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$ 2.193,75 (dois mil e cento e 

noventa e três reais e setenta 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 pedido de declaração de 

inconstitucionalidade da medida provisória n. 451/08 e da Lei n. 

11.945/2009; 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 da 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012254-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012254-86.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AGNALDO 

CARNEIRO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Agnaldo Carneiro 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 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 MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 
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dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, 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. 10829904) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão 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 

04/04/2017, 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 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 média repercussão no punho direito (50% 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$ 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010312-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELISSANDRA PORQUERIO DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Elissandra 

Porquerio de Campos 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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 100 de 597



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. 10469195) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas carreadas aos 

autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

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 

10/02/2017, 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão esquerda (25% de 70%). 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$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012901-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR GONCALO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012901-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.100,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ATAIR GONCALO DE MORAIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Atair Gonçalo de Morais 

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, pugnando pela 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. 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. 10828868) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no ombro esquerdo, quantificada como de intensa 

repercussão (75%), assim como no pé esquerdo, quantificada como de 

residual repercussão (10%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e as lesões sofridas 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 dos membros lesionados em razão do sinistro ocorrido em 

24/05/2015, 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), relativa à lesão de intensa 

repercussão no ombro esquerdo (75% de 25%), e de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), relativa à lesão de residual 

repercussão no pé esquerdo (10% de 50%), totalizando a importância de 

R$ 3.206,25 (três mil e duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos). 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$ 3.206,25 

(três mil e duzentos e seis 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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Processo Número: 1011852-05.2017.8.11.0041
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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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011852-05.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DOMINGOS 

FERREIRA BARBOSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Domingos Ferreira Barbosa ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 102 de 597



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. 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 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. 10859523) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão direita, 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 

09/12/2016, 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 
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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$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). 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$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois 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.
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[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARCELO FERREIRA GONCALVES Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcelo Ferreira 

Gonçalves 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, e carência da ação, por faltar-lhe o 

laudo do Instituto Médico Legal. 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 

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 
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exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação 

de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à 

pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 

543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e 

EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários 

advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram condizentes, à luz 

do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso. A rediscussão 

da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é 

suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da 

decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). 

Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar o pedido 

administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar suscitada 

pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, devido a 

ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, verifico 

que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido laudo é 

dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão sofrida 

poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10860713) 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 

14/03/2017, 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 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$ 2.362,50 (dois mil, 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%). 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$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022288-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUCIENE JOSEFA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Luciene Josefa de Oliveira 

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, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora. 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. 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 
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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. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. 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. 

10892754) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

tornozelo esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo 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 29/06/2017, 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 
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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 tornozelo 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019127-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIANA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019127-05.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: HELOIANA VIEIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Heloiana Vieira da Silva 

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, e ausência dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço da 

autora. 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. 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 
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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 a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. 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. 

10898303) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no 

punho esquerdo, quantificada como de intensa repercussão (75%). Das 

provas carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo 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 08/12/2016, 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 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, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

punho 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. Por fim, entendo que não há que se falar em condenação da 

Requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois não 

vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 

do Código de Processo Civil. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018829-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KANSO BRANDINI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018829-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MATHEUS KANSO BRANDINI DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Matheus Kanso 

Brandini de Oliveira 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 dos pressupostos 

processuais, em virtude da ausência de comprovação de endereço do 

autor. 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 
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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 

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. 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. 10898260) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente na mão esquerda, 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 21/04/2017, 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 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$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de leve repercussão 

na mão esquerda (25% de 70%). 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$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta 

e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018587-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018587-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

WENDER RODRIGO DE JESUS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Wender Rodrigo de Jesus 

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, e ausência dos pressupostos processuais, em 

virtude da ausência de comprovação de endereço do autor. 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 
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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 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. 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. 10899565) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

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 

21/04/2017, 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 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 
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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$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão esquerda (25% de 70%). 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 INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao 

pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012307-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012307-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.437,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PAULO ROBERTO BARBOSA DE ARAUJO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Paulo 

Roberto Barbosa de Araujo ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT 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. Afirma que 

recebeu na via administrativa a importância de R$ 5.062,50 (cinco mil, e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Requereu, ao fim, a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

remanescente. 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 satisfação da obrigação na esfera 

administrativa, e ausência dos pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação de endereço do autor. Ao fim, pugna pelo 

acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total improcedência 

da demanda. 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. A Requerida alega 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. 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. 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. 10829428) atestou 

que o Requerente apresenta invalidez permanente no pé esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%), assim como no punho 

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 as lesões sofridas 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 dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 25/09/2016, 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 
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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$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no pé esquerdo (50% 

de 50%), e de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), referente à lesão de intensa repercussão no punho 

direito (75% de 25%), totalizando o montante de R$ 5.906,25 (cinco mil, 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). No entanto, trata-se de 

ponto inquestionado nos autos que o Requerente recebeu na via 

administrativa o valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro 

obrigatório que é de direito do autor perfaz a importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 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$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021039-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021039-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: NESTOR DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Nestor de Oliveira 

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. 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. 
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(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. 10890331) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo 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 07/05/2017, 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 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, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

tornozelo 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. 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, 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 R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos 

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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1026751-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Laurita de Arruda Martins ajuizou a presente Ação de 

Restauração de Registro Civil, onde busca restaurar a sua certidão de 

nascimento, pois necessita da 2ª (segunda) via do referido assento, 

todavia, esta certidão foi extraviada junto ao Cartório de Notas, Registro 

Civil e Paz de Acorizal/MT. A inicial veio acompanhada de documentos. O 

Ministério Público Estadual manifestou pela procedência do pedido inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Trata-se de requerimento visando 

restauração de assento de registro de nascimento da Requerente. 

Observa-se através dos documentos que acompanham a inicial, em 

especial o de id n. 9648232 emitido pelo Cartório de Paz e Notas de 

Acorizal/MT e pelos documentos pessoais da Requerente (id n. 9648232 e 

id n. 9648232), que as alegações a Autora merecem guarida, pois resta 

em evidência que ela tem o direito de reaver a segunda via da sua certidão 

de nascimento extraviada, por culpa do referido cartório. A questão não 

exige dilação probatória, pois o extrato probatório composto até o 

presente momento é o suficiente para o livre convencimento motivado 

desta Magistrada. Ademais, o Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido formulado pela requerente, conforme parecer de id 

n. 12435157. Dessa forma, as provas existentes são suficientes à 

apreciação da matéria e para o convencimento deste Juízo, sendo 

irrelevante a produção de outras provas, levando-nos a concluir pela 

procedência do pedido. Julga-se a presente questão pelo procedimento de 

jurisdição voluntária, e ainda, com base nos artigo 109 e 112 da Lei nº 

6.015/73, que autorizam a restauração do Registro Civil de Nascimento. 
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Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente Ação 

de Restauração de Registro Civil ajuizada por Laurita de Arruda Martins 

para determinar que o Cartório de Paz e Notas de Acorizal/MT proceda a 

restauração do Registro de Nascimento da Requerente, observando os 

documentos de id n. 9648232 e id n. 9648232. Transitada em julgado a 

presente, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório competente. 

Cientifique o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032083-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN LUZI DE REZENDE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MENDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Helen Luzi de Rezende Moraes ajuizou a presente Ação de 

Cobrança de Aluguel e outros Direitos com Pedido de Tutela de Urgência 

em face de Gilberto Mendes da Silva, ambos qualificados na inicial. A parte 

Requerente foi intimada para emendar a inicial, todavia, quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação. Relatado o 

necessário. Decido. Preconiza o artigo 321 do Código de Processo Civil: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em 

exame, este Juízo, observando que a inicial apresenta defeitos, 

determinou que a parte Requerente a emendasse (ID 11171518), porém 

esta quedou-se inerte, conforme se vê na certidão de ID 11753999. Sendo 

assim, diante do não cumprimento da diligência, com base no artigo 

supracitado, em seu parágrafo único, o indeferimento da inicial e, por 

consequência, a extinção do feito, é a medida adequada e necessária ao 

caso em questão. Consigne-se, por fim, que é desnecessário a intimação 

pessoal da parte requerente para emendar a inicial, como no caso 

presente, veja: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

SENTENÇA ANULADA PORQUE ENCERRADO O OFÍCIO JURISDICIONAL. 

DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. 

DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Deve ser anulada a sentença que 

não corrige inexatidão material ou erro de cálculo de sentença anterior, 

mas fundamento de sentença anteriormente proferida, à luz do art. 463, I, 

do Código de Processo Civil. 2. Anulação de ofício da segunda sentença. 

Apelação, dela interposta, prejudicada. 2. Nos termos do art. 284 do 

Código de Processo Civil, verificando o Juiz que a petição inicial não 

contém os documentos imprescindíveis à demonstração dos fatos 

alegados, "determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

dez (10) dias", sob pena de indeferimento. 3. Embora extinto o processo 

nos termos do art. 267, III, do Código de Processo Civil, a hipótese é de 

indeferimento da inicial, prevista no inciso I do referido dispositivo legal c/c 

art. 284, parágrafo único, e art. 295, I, o que dispensa intimação pessoal. 

4. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 21361 BA 

2001.33.00.021361-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2009, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: 29/10/2009 e-DJF1 p.487). Diante do exposto, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, c/c artigo 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente Ação sem apreciação do mérito. Defiro a gratuidade judicial em 

favor da parte Requerente, por consequência, deixo de condenar ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios, em virtude da ausência de manifestação da parte 

contrária. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003013-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003013-88.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.214,94; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Marcos Antonio Brotto Junior ajuizou a presente Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT 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, e inépcia da inicial, haja vista que não houve a 

juntada dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. 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. 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 - 
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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 Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. 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. 

9181403) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

tornozelo esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%), 

assim como no membro inferior esquerdo, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e as lesões sofridas 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 dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 21/09/2016, 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 dos membros lesionados, 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

lesão de média repercussão no membro inferior esquerdo (50% de 70%), 

e de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à lesão no tornozelo esquerdo de média repercussão 

(50% de 25%), totalizando a importância de R$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 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$ 6.412,50 

(seis mil e quatrocentos e doze 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 condenação, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021264-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA AMORIM ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021264-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DA PENHA 

AMORIM ROCHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos etc. Maria da Penha Amorim Rocha ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A, 

todos qualificados e representados nos autos. A Requerente alega que é 

genitora de Libiomar Amorim da Rocha que foi à óbito em decorrência de 

acidente de trânsito na data de 06 de junho de 2016, bem como, informa 

que seu cônjuge e genitor do “de cujus” também já faleceu. Aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao DPVAT, todavia, a 

seguradora requerida indeferiu o pedido do seguro na via administrativa. 

Ao fim, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, na quantia de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos. As Requeridas 

foram citadas e apresentaram a contestação arguindo preliminarmente a 

ilegitimidade ativa da Requerente. No mérito, disseram que não há 

comprovação de que os requerentes são os únicos herdeiros do falecido, 

pugnando pela improcedência da demanda. Com a defesa vieram 

documentos. A parte Requrente apresentou impugnação à contestação, 
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rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. Os 

autos vieram conclusos para apreciação. Relatado o necessário. Decido. 

Estando o processo apto para sentença, sendo desnecessária a 

produção de provas além das carreadas aos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. A Requerida alega a ilgetimidade ativa da Requerente, o artigo 4º da 

Lei n. 6.194/74 estabelece que “A indenização no caso de morte será 

paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil”. Ou seja, o direito à indenização do seguro 

DPVAT referente ao falecimento de Libiomar Amorim da Rocha é dos seus 

ascendentes, pois o mesmo não possuía descendente e cônjuge, 

conforme atesta a certidão de óbito acostada em ID 8772608. O 

Requerente pretende a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro DPVAT, em decorrência de óbito de Libiomar Amorim da Rocha, em 

virtude de acidente de trânsito. Das provas que instruem a inicial, em 

especial o Laudo Pericial número 2.07.2016.007566-01 (ID 8773355, ID 

8773475, ID 8773595, ID 8773832, ID 8773902, ID 8774027, ID 8774088, ID 

8774372, ID 8774779, ID 8775140, ID 8775135, ID 8775618, ID 8775629, ID 

8775959, ID 8775881, ID 8777286, ID 8777326 e ID 8777239), verifica-se a 

evidente lesão sofrida pelo de cujus e o nexo de causalidade da 

ocorrência do acidente e da sequela permanente. Salienta-se que as 

mencionadas provas tratam-se de documentos públicos, e a norma legal 

(artigo 5º da Lei 6.194/74) aponta que a parte deverá trazer simples prova 

do acidente e do dano decorrentes. Deste modo, havendo caracterizado o 

fato, bem como seu nexo causal e o prejuízo, ou seja, o óbito de Libiomar 

Amorim da Rocha, entendo com a razão os autores a perceberem a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que equivale à 

quantia prevista no artigo 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, rateados 

igualmente entre os herdeiros habilitados, já nominados e incluídos no polo 

ativo desta ação. Ressalta-se que os autores fazem jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT, todavia, ela não pode ser fixada com base em 

salários mínimos, como pretendido, uma vez que o sinistro ocorreu na 

vigência das Leis n. 11.482/2007 e 11945/2009, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial 

da ré para a presente ação, em conformidade com o artigo 405, do Código 

Civil, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em consonância com o 

art. 406 do mesmo Código c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido 

também a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à 

correção monetária, seguindo o entendimento adotado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, deve a mesma ser calculada a partir da data do 

sinistro, aplicando-se os índices do INPC que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Ao fim, menciono que caso haja algum outro 

herdeiro, este poderá cobrar a sua cota parte daquele que tenha recebido 

integralmente a indenização em ação própria, ficando desobrigada a 

seguradora que paga a indenização corretamente apenas ao herdeiro 

rec lamante ,  c redor  so l i dá r i o  (TJ /MG Ape lação  C íve l 

1.0024.09.637471-5/001), nos termos do artigo 267 c/c artigo 272, ambos 

do Código Civil. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido 

da inicial da presente Ação, para: 1) Condenar as Requeridas ao 

pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro (06/06/2016) e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e, 2) 

Condenar as Requeridas ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001511-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GOMES RAMALHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001511-17.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VERONICA GOMES RAMALHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verônica Gomes Ramalho 

ajuizou a presente Ação de Cobrança em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados e representados nos autos. A 

Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter direito ao 

recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. Aponta ser 

inconstitucional a medida provisória n. 451/2008, assim como a Lei n. 

11945/09. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório em valor equivalente a R$ 13.500,00 (trezentos mil e 

quinhentos reais) e declaração de inconstitucionalidade das referidas 

normas. 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 do pagamento na esfera administrativa, carência da 

ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal, ausência dos 

pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação de 

endereço da autora, e inépcia da inicial, em virtude da ausência de pedido 

específico quanto ao valor de eventual indenização. Afirma que pagou na 

esfera administrativa o valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), restando satisfeita a obrigação. Ao 

fim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, caso contrário, a 

total improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo 

passivo para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. A Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

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 
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inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é inepta. Ocorre que a 

exordial especifica a causa de pedir e contém pedido determinado, bem 

como, que a pretensão da autora é perfeitamente compreensível e 

específica. Ou seja, não se fala em inépcia da inicial, por não restar 

caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do §1º, do 

artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a preliminar 

de inépcia da inicial. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a autora reside, verifico que a preliminar 

não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço da 

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. 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, a autora pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT em decorrência de acidente de trânsito e a declaração de 

inconstitucionalidade da medida provisória n. 451/2008, assim como da Lei 

n. 11945/09. A perícia médica realizada (id n. 8595072) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, 

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 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 12/11/2015, 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 deveria 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 tornozelo esquerdo (75% de 25%). No entanto, observo 

que a Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

comprovante juntado com a defesa (id n. 8159716), cujo documento não 

foi alvo de impugnação pela Requerente. Aliás, a Autora sequer impugnou 

a alegação de pagamento do referimento montante. Em assim sendo, o 

valor remanescente do seguro obrigatório que é de direito da autora 

perfaz a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). 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 da Autora para que seja declarada a 

inconstitucionalidade da medida provisória 451/08, bem como da Lei 

11945/2009, 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 COMPATIBILIDADEDAS 

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 
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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 das referidas normas, razão pela 

qual 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo montante deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da 

data do pagamento em via administrativa e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação válida; 2) Rejeitar o pedido de 

declaração de inconstitucionalidade da medida provisória nº. 451/08, bem 

como da Lei n. 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.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018927-32.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Alexandre Correa 

de Oliveira 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, e inépcia da inicial, haja vista que 

não houve a juntada dos documentos necessários à propositura da ação. 

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 a contestação, 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 

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 
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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 Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. 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. 

6760345) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

tornozelo 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 10/07/2016, 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 tornozelo 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. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023599-83.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOAO BATISTA DA SILVA Parte Ré: RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 

Vistos etc. João Batista da Silva ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco 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. Intimado para 

impugnar a contestação, 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 
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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 

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. 7372056) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no segmento da coluna lombar, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 13/08/2016, 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. Salienta-se que não há que se 

falar em inconstitucionalidade das referidas normas, como argumentado 

na inicial, em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN 

4.627/DF. 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 média repercussão no segmento da coluna lombar 
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(50% 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$ 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.
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Processo Número: 1015978-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015978-35.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de Declaração, 

alegando a existência de omissão na sentença proferida nos autos, em 

razão da fixação dos honorários advocatícios com base no valor dado à 

causa. Manifestação da Embargada em id n. 11672334. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria de convicção do Juízo para 

fundamentar sua pretensão. A decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Diante do exposto, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios (id n. 11107228), haja vista a inexistência de 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença (id n. 10988794). 

Cumpra-se a decisão recorrida. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016885-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELJAIR ANTONIO LONDERO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Eljair Antonio 

Londero 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. 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 
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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, o autor pretende o recebimento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de trânsito. A 

perícia médica realizada (id n. 10904180) 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 

26/11/2010, 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. 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 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por 

inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023957-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023957-48.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FERNANDO 

MANOEL DE SOUZA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que os 

Embargos de Declaração de ID 11489635 foram interpostos 
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intempestivamente, deixo de conhecer o mesmo. Por outro lado, observo a 

existência de matéria de ordem pública e, não ocorrendo o trânsito em 

julgado da sentença proferida em ID 11039121, passo a apreciação, 

conforme autoriza o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil. Em 

consulta aos sistemas Apolo e PJE observo que a parte Requerente 

ajuizou ação de código 924629 em 01/10/2014, ação número 

1008974-10.2017 em 24/03/2017 e a presente ação, todas em trâmite 

perante este Juízo. Ressalta-se ainda que na ação de número 

1008974-10.2017 foi homologado por sentença pedido de desistência em 

09/04/2018. Dito isso, a presente ação é idêntica ao feito de código 

924629, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir (acidente 

ocorrido em 29/08/2014) e os mesmos pedidos (indenização do seguro 

DPVAT). A par destes fatos evidencia o fenômeno processual previsto 

pelo artigo 337, § 1º, 2º, e 3º, do Código de Processo Civil, a saber, a 

litispendência, conforme extrai-se dos dispositivos, in verbis: “Art. 337 (...) 

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Acerca do 

tema, discorre o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: “Ocorre 

litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada’ (art. 301, §1.º) e que ainda esteja em curso, pendendo de 

julgamento (§3.º). Define, outrossim, o §2.º do mesmo artigo, o que se 

deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é 

necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a 

causa de pedir, e o mesmo o pedido...” (In Curso de Direito Processual 

Civil, vol. I, 26.ª, Forense, pág. 380). Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça já se posicionou: “PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. 

MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O MESMO PEDIDO FORMULADO 

EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO 

ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. COISA JULGADA. 1. A ratio 

essendi da litispendência interdita à parte que promova duas ações 

visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor 

formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma 

causa petendi. 2. Consectariamente, por força da mesma é possível 

afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao 

"mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non datur. 3. In casu, o 

pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN veiculado no 

Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora recorrente consta, 

com a mesma extensão, como pedido de tutela antecipada, em Ação 

Ordinária. (...)” (STJ - REsp: 948580 RJ 2007/0102923-9, Relator: Ministro 

LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/10/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 16/10/2009). Sendo assim, o reconhecimento da 

litispendência faz-se necessário, devendo o presente feito ser extinto sem 

resolução de mérito. Por fim, considerando que a parte Requerente omitiu 

a existência de outras duas ações idênticas ao presente feito, entendo 

que restou caracterizado a litigância de má fé, nos termos do art. 80, V, do 

Código de Processo Civil. Em caso semelhante o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já se posicionou no mesmo sentido, vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA (DL 911/69) – VEÍCULO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DETERMINAÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL 

– DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE PELA TABELA FIPE – 

NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a 

Instituição financeira omitido a existência de igual feito ajuizado 

anteriormente, verifica-se a existência de litispendência e caracterizada a 

hipótese do art. 80, inciso V, do CPC, enquadrando-se esse procedimento 

no que é previsto neste dispositivo legal, deve ser mantida a condenação 

do autor como litigante de má-fé. E, em face da improcedência ou extinção 

da ação de busca e apreensão é direito do consumidor em ver-se 

restituído no bem ou, na sua impossibilidade, no valor de referência. Ante 

a impossibilidade da restituição do veículo em razão da alienação 

extrajudicial do mesmo, é dever da instituição financeira a devolução do 

equivalente ao valor de mercado do bem calculado pelo valor da Tabela 

FIPE, consoante o determinado no decisum. (Ap 7077/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017). (Grifo 

Nosso) Desta feita, a condenação do autor como litigante de má-fé é 

medida adequada ao caso em tela. Salienta-se que o fato do Autor ser 

beneficiário da justiça gratuita não isenta o mesmo do pagamento da multa 

por litigância de má fé, nos termos do artigo 98, §4º, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, revogo a sentença proferida em ID 

11039121 e, nos termos do artigo 80, V, artigo 81, caput, e artigo 485, 

inciso V, todos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatória ajuizada por Fernando Manoel 

de Sousa Rodrigues em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, sem 

resolução do mérito, bem como, condeno o Requerente em multa de 5% 

(cinco por cento) do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé. 

Condeno o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita). Sem custas, dado a assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009181-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL APARECIDO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009181-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

APARECIDO LOPES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Miguel Aparecido Lopes 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, e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 123 de 597



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. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10107672) 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 

06/02/2017, 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 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 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001807-39.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KEVIN 

DOS SANTOS PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Kevin dos Santos Pereira 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. 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 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 
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recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9196711) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em uma das mãos, 

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 

05/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão em uma das mãos (25% de 70%). 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$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1018201-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018201-24.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 49.892,44; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO (153)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA 

JURIDICA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Tornavoi Assessoria Jurídica ajuizou a presente Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em face de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos e representados nos autos. As partes informam 

que celebraram acordo, pugnando pela sua homologação e extinção do 

feito. Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre 

as partes (ID n. 10413295) versa sobre direitos disponíveis, de modo que 

o homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos. Por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, em razão do previsto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006714-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Orlando José da Silva Filho 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, a carência da ação, 

por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. 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 
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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. No que se refere à alegação de 

carência de ação, devido a ausência de juntada nos autos do laudo do 

Instituto Médico Legal, verifico que a Jurisprudência pacificou o 

entendimento que o referido laudo é dispensável, pois a comprovação do 

grau e extensão da lesão sofrida poderá ser realizada através de perícia 

médica, como na espécie. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim 

sendo, afasto a referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor 

pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de 

acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10088406) 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 20/08/2016, 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 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%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado 

nos autos que o Requerente já recebeu o referido montante na via 

administrativa. Desta forma, em razão do pagamento integral do seguro 

obrigatório na esfera administrativa (comprovante de ID 9389014), não há 

que se falar na existência de responsabilidade da Requerida quanto a 

complementação do valor relativo ao seguro Dpvat. Quanto ao pedido de 

ressarcimento das despesas médicas, das provas carreadas com a 

inicial, observa-se que o Requerente logrou êxito em demonstrar o nexo 

causal entre a despesa no valor de R$ 186,83 (e oitenta e seis reais e 

oitenta e três centavos) e a lesão oriunda de acidente de trânsito, 

conforme se vê nos documentos de ID 5056131, ID 5056131 e ID 5056131. 

Portanto, o reembolso da despesa médica é medida adequada ao caso 

presente, desde que não ultrapasse o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), conforme previsão legal e pleiteado pela requerente na 

ação. Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES DECORRENTES DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DO SINISTRO, BEM COMO DO 

NEXO CAUSAL ENTRE AS DESPESAS E AS LESÕES. VALOR QUE 

SUPERA O TETO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005348172, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 09/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005348172 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 09/04/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2015). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação da ré para a presente ação, 

em conformidade com o artigo 405, do Código Civil, no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, em consonância com o art. 406 do mesmo Código 

c/c art. 161, §1º, do CTN. Nesse sentido também a Súmula 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. No que tange à correção monetária pelo índice 

INPC-IBGE, deve incidir a partir do efetivo desembolso (AC n. 

10338120024249001-MG, julgado em 07/08/2013). 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 da quantia de R$186,83 (e oitenta e seis reais e 

oitenta e três centavos) à título do benefício do seguro obrigatório 

referente as despesas médicas, com incidência de juros legais a partir da 

citação e de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do 

desembolso; 2) Indeferir o pedido de complementação do seguro Dpvat; e, 

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: 1010798-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Cláudio Pereira de Arruda 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 e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. 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 MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10519511 e id n. 10653110) 

atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente na estrutura 

crânio facial, quantificada como de repercussão residual (10%). 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 
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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 17/12/2016, 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$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de repercussão residual em estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 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 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.
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Vistos etc. Judith Rodrigues Macedo 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, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal e a 

ocorrência da coisa julgada. 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. 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 
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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, a ocorrência de 

coisa julgada sob o argumento de que na ação de número 

29107-95.2014.811.0041, código 899081, a Requerente já havia recebido 

valor referente ao seguro Dpvat em razão de lesão permanente no punho 

direito, contudo, verifica-se no caso em tela, que além de se tratar de 

outro acidente vitimando a Requerente, tratam-se de lesões diferentes. 

Cumpre-me ainda salientar que a Requerida sequer trouxe cópia dos autos 

acima identificado, bem como, que o supracitado feito foi distribuído em 

04/07/2014 (consultei o sistema Apolo). Desta forma, afasto a preliminar 

de coisa julgada. 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. 9226215) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo 

e membro superior esquerdo, ambas quantificadas como de média 

repercussão (50%), bem como, invalidez permanente no membro superior 

direito, quantificada como de leve repercursão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo 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 24/01/2016, 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 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$ 

9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), que condiz ao 

montante referente às lesões de média repercussão em membro inferior e 

superior esquerdo (ambas 50% de 70%), bem como, o valor de 

R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à lesão de leve repercussão no membro superior 

direito (25% de 70%). Desse modo, a Requerente faz jus ao recebimento 

do valor total de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), referente ao seguro Dpvat. 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. Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

seguradora Requerida em litigância de má fé em razão de vislumbrar 

nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil. 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$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 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 condenação, 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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Vistos etc. Maria do Carmo Correa Mancini 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, 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal e 

carência da ação em razão do Boletim de Ocorrência ter sido 

confeccionado dois meses após a ocorrência dos fatos. 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. 

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 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, a carência da 

ação em razão do Boletim de Ocorrência ter sido confeccionado dois 

meses após o acidente noticiado nos autos, contudo, entendo que a 

referida preliminar se confunde com o mérito e será analisada no momento 

oportuno. 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. 10515585) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior direito, 
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quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

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 

23/01/2017, 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$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro superior direito (50% de 70%). 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$ 4.725,00 ( 

quatro mil setecentos e vinte 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: 1002397-16.2017.8.11.0041
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PATRICIA SILVANA ALVES BARRETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Patricia Silvana Alves Barreto 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. Afirma que 

recebeu na via administrativa importância relativa ao seguro Dpvat, 

todavia, de forma errônea. Requereu, ao fim, a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT remanescente. 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 e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço da autora. No mérito, argumenta acerca da insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, do nexo causal não comprovado, 

bem como, da inexistência de prova da invalidez. 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. 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) 
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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 a autora reside, verifico que a preliminar não merece 

prosperar, haja vista que a declaração de endereço da 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. No que se refere ao mérito, a autora pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9181136) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%), bem como, invalidez 

permanente em estrutura torácica, quantificada como de repercussão 

residual (10%). Das provas carreadas aos autos, em especial da referida 

perícia médica, resta evidenciado o nexo 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 28/03/2016, 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 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 deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no ombro 

esquerdo (50% de 25%), bem como, o valor de R$1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais), referente à lesão de repercussão residual 

em estrutura torácica (10% de 100%). No entanto, trata-se de ponto 

inquestionado nos autos que a Requerente recebeu na via administrativa o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro 

obrigatório que é de direito da autora 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 pagamento em via administrativa e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Vistos etc. Auxiliadora Maria da Silva 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. 

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. 9196102) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no estrutura crânio facial, 

quantificada como de repercussão residual (10%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial a referida perícia médica, resta evidenciado o nexo 

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 

06/08/2016, 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 à autora deve obedecer ao limite previsto no 

Artigo 3º da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de 
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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$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de repercussão residual 

em estrutura crânio facial (10% de 100%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. 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$ 1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. Ariovaldo Domingos Vicente 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. 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 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 
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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. 9175266) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 11/12/2016, 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 média repercussão no ombro 

esquerdo (50% 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$ 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.
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Vistos etc. Humberto Pereira de Sales 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, e 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor. 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 
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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. 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. 9180785) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente mão direita, 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 

18/07/2016, 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão direita (25% de 70%). 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$2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 
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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 condenação, 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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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018959-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO 

PACHURI POQUIVIQUI Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Marcio Pachuri Poquiviqui 

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, pugnando pela 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. 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. 10906166) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente na estrutura crânio facil, quantificada como de 

residual repercussão (10%). 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 

09/11/2015, 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$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de residual repercussão 

na estrutura crânio facial (10% de 100%). Os juros moratórios devem 

incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da Ação para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos 

e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012304-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Agripino de Pino 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. 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 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. 10891931) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 10/01/2016, 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 
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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$ 

4.725,00 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de média repercussão no 

membro inferior esquerdo (50% de 70%). 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$ 4.725,00 (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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009207-07.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO SOARES DOS SANTOS LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Fernando Soares dos 

Santos Lima 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. 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 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E 

ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 
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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. 10472919) atestou que o Requerente 

apresenta invalidez permanente no tornozelo esquerdo, quantificada como 

de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão 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 

07/01/2015, 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 média repercussão no tornozelo esquerdo (50% 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. Por fim, entendo que não há que se 

falar em condenação da Requerida ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, pois não vislumbro na espécie a caracterização de nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009459-10.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDUARDO FREITAS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Eduardo Freitas da Silva 

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. 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 
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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 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. 10471302) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no joelho direito, quantificada 

como de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão 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 

03/10/2016, 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 média repercussão no joelho direito (50% 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$ 1.687,50 (um 
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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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Pedro da Silva Souza 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 e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. 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 

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 
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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. 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. 9173347) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no ombro esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%), bem como, invalidez 

permanente no membro superior 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 08/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida 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 média 

repercussão no ombro esquerdo (50% de 25%), bem como, o valor de 

R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente a lesão de leve repercussão no membro superior 

direito (25% de 70%). Desse modo, o Requerente faz jus ao recebimento 

do montante total de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta 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$4.050,00 

(quatro mil e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022795-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: THAYARA DA SILVA HEMOGENIO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Thayara da Silva Hemogenio ajuizou a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT LTDA, 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. 

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 
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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. 10906343) atestou que a 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro superior 

esquerdo, quantificada como de média repercussão (50%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo 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 06/06/2017, 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$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). 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$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte 

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 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, 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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Vistos etc. Fabiano de Jesus Souza 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. 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 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. 9188020) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 18/10/2016, 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 
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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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022630-34.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELVIS RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Elvis Rodrigues da Silva 

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, e carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto 

Médico Legal. 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 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 
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DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 11471135) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 

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 

05/06/2017, 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 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$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão esquerda (25% de 70%). 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. Por fim, entendo que os fatos noticiados 

na contestação não caracterizam a litigância de má-fé por parte da 

Requerida, como pretendido, razão pela qual indefiro o pedido de 

condenação desta. 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$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois 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.
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Vistos etc. Adriano Alves da Cruz 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 finalização do processo administrativo. 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 
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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 finalizou o 

processo administrativo. 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, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9171553) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé 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 

18/10/2016, 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 direito (50% 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011811-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAIR CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011811-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JORDAIR CORREA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Jordair Correa da Silva 

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. 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 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 
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trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10807068) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no pé 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 

27/02/2016, 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 direito (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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003158-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Rodrigo Borges de Almeida 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 de já ter havido o pagamento da indenização através da 

via administrativa. 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 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 
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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. 9174350) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no membro inferior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%), bem como, lesão permanente no quadril direito, quantificada como 

de média repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em 

especial da referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre 

o acidente e a lesão 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 

22/03/2014, 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no membro inferior esquerdo (50% de 70%), bem como, o 

valor de R$1.687,50 (um mil seiuscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), relativo a lesão de média repercussão no quadril direito (50% 

de 25%), totalizando o valor de R$6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). No entanto, trata-se de ponto inquestionado 

nos autos que o Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 

1.265,63 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório 

que é de direito do autor perfaz a importância de R$ 5.146,87 (cinco mil e 

cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos). 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$ 5.146,87 

(cinco mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete 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 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 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: 1004058-30.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SANDRO DE 

ALCANTARA CLASEN Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos etc. Sandro de Alcantara Clasen ajuizou a presente 

Ação de Cobrança de Diferença do 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. 

Afirma que recebeu na via administrativa a importância de R$ 6.412,50 

(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Requereu, ao 

fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT remanescente. 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 ter sido efetuado 

na esfera administrativa, e aduz a existência de defeito na representação 

processual. 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 
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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. 

Embora o alegado na contestação, verifico que não há defeito na 

representação processual do Requerente, razão pela qual afasto a 

alegação de reconhecer a nulidade do processo. 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. 9581607) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente 

no membro inferior 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 26/07/2014, 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 deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que condiz 

ao montante referente à lesão de intensa repercussão no membro inferior 

direito (75% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 

6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 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 remanescente 

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 

15% (quinze 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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Vistos etc. José Onofre Marques Maranhão 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 e 

carência da ação, por faltar-lhe o laudo do Instituto Médico Legal. 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 MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere à alegação de carência de ação, 

devido a ausência de juntada nos autos do laudo do Instituto Médico Legal, 

verifico que a Jurisprudência pacificou o entendimento que o referido 

laudo é dispensável, pois a comprovação do grau e extensão da lesão 

sofrida poderá ser realizada através de perícia médica, como na espécie. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É 

dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. (TJ-MG - AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Em assim sendo, afasto a 

referida preliminar. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 10897661) atestou que o 
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Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura crânio 

encefálica, quantificada como de intensa repercussão (75%). Nesse 

ponto, cabe ressaltar que é desnecessário o questionamento pleiteado 

pela seguradora Requerida em petição de ID 11913916, em razão de que o 

laudo pericial acima referido é claro ao concluir que o Autor possui lesão 

neurológica de intensa repercussão, logo, desnecessário laudo 

complementar do Perito Judicial. 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 

27/05/2016, 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$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco 

reais), que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão 

em estrutura crânio encefálica (75% de 100%). Os juros moratórios 

devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro. 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$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte 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 condenação, 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: 1003881-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ILZA ROSA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Ilza Rosa da Silva 

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 dos pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação de endereço da autora. 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. 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 respeito da preliminar de carência 

da ação por faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da 

ausência de comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico 

que a preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de 

endereço da 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. 
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Destarte, a Requerente 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. 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. 

9598183) atestou que a Requerente apresenta invalidez permanente no pé 

direito, quantificada como de leve repercussão (25%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo 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 25/10/2016, 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 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$ 

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 

direito (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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004458-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON DE SOUSA (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 SENTENÇA Processo: 1004458-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: DIEGO RONDON DE SOUSA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Diego Rondon de Sousa 

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, ausência dos pressupostos processuais, em virtude 

da ausência de comprovação de endereço do autor, e inépcia da inicial, 

haja vista que não houve a juntada dos documentos necessários à 

propositura da ação. 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 
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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. A Requerida alega, preliminarmente, que a 

inicial é inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. 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. 

9606026) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

membro superior esquerdo, quantificada como de média repercussão 

(50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia 

médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

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 28/06/2016, 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$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro superior 

esquerdo (50% de 70%). 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. Por fim, entendo que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual indefiro o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé. 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$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 157 de 597



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: 1003380-15.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDUARDO JOSE 

CABRAL PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Eduardo José Cabral 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, 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço do autor, e inépcia da inicial, haja vista que não 

houve a juntada dos documentos necessários à propositura da ação. 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 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. 9200643) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente na mão esquerda, 
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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 

29/01/2017, 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 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que condiz ao montante referente à 

lesão de leve repercussão na mão esquerda (25% de 70%). 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$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois 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.
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Vistos etc. Valtemir Velho Júnior 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. 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 
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pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. No que se refere ao mérito, o autor pretende o 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência de acidente de 

trânsito. A perícia médica realizada (id n. 9199239) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 30/10/2015, 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

esquerdo (50% de 70%). No entanto, trata-se de ponto inquestionado nos 

autos que o Requerente recebeu na via administrativa o valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Em assim sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório 

que é de direito do autor perfaz a importância de 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003750-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE TRABALON (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Marcos Aexandre Trabalon 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. 
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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 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. 9191250) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 11/12/2016, 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 
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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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%). 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$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003675-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARKS DIAS DE ANDREZA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Willian Marks Dias de Andreza 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. 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 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 
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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. 9190385) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%), bem como, invalidez 

permanente em estrutura torácica, quantificada como de repercussão 

residual (10%). 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 01/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão no membro inferior 

direito (50% de 70%), bem como, o valor de R$1.350,00 (um mil trezentos 

e cinquenta reais), relativo a lesão de repercussão residual em estrutura 

torácica, totalizando o valor R$6.075,00 (seis mil 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. Por fim, indefiro o pedido de 

condenação da parte Requerida em litigância de má fé, tendo em vista que 

não vislumbrei nos autos a ocorrência de nenhuma hipótese prevista no 

artigo 80 do Código de Processo Civil. 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$6.075,00 

(seis mil 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 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003520-49.2017.8.11.0041
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VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (AUTOR)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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Vistos etc. Viviane Aparecida Costa de Jesus 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, 

ausência dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação de endereço da autora, inépcia da inicial, haja vista que não 

houve pedido específica de restituição das despesas médicas. 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. 

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 
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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. A respeito da preliminar de carência da ação por 

faltar-lhe os pressupostos processuais, em virtude da ausência de 

comprovação do endereço que a Requerente reside, verifico que a 

preliminar não merece prosperar, haja vista que a declaração de endereço 

da 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 

Requerente 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. A Requerida alega, preliminarmente, 

que a inicial é inepta, pois inexiste pedido específico quanto a restituição 

das despesas médicas. Ocorre que a exordial especifica a causa de pedir 

tão somente na condenação da seguradora Requerida ao pagamento do 

valore referente ao seguro Dpvat, inexistindo pedido quanto a restituição 

de despesas médicas. Cumpre-me ainda salientar que, na presente ação, 

não estão caracterizadas nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos 

do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta forma, afasto a 

preliminar de inépcia da inicial. 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. 9199978) atestou 

que a Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, quantificada como de repercussão residual (10%). Das provas 

carreadas aos autos, em especial a referida perícia médica, resta 

evidenciado o nexo 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 17/07/2016, 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 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$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que condiz ao montante 

referente à lesão de repercussão residual em estrutura crânio facial (10% 

de 100%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial da 

ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o 

pedido de condenação da parte Requerida em litigância de má fé, haja 

vista não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil. 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$ 1.350,00 (um 
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mil e trezentos e cinquenta reais), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.
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Vistos etc. José Dario de Souza ajuizou a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros, 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 a ausência de comprovação da alegada invalidez 

permanente. 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. 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. 9226126) atestou que o Requerente apresenta 

invalidez permanente no ombro esquerdo, quantificada como de média 

repercussão (50%). Das provas carreadas aos autos, em especial da 

referida perícia médica, resta evidenciado o nexo causal entre o acidente 

e a lesão 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 04/08/2016, 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 média repercussão no ombro 

esquerdo (50% 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$ 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.
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Vistos etc. Joelson Felix de Jesus 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. 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 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. 9199635) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente no punho esquerdo, 

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 27/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 166 de 597



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 punho 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. Por fim, indefiro o pedido de condenação da 

parte Requerida em litigância de má fé em razão de não vislumbrar a 

ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de 

Processo Civil. 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINO GOMES TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Edino Gomes Tavares 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 e ausência 

dos pressupostos processuais, em virtude da ausência de comprovação 

de endereço do autor. 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 

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 
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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. 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. 9200627) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em estrutura crânio facial, 

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 

08/11/2016, nos termos da Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 

(convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do 

acidente, que estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. 

Assim, a indenização devida 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$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), que condiz ao montante referente à lesão de leve 

repercussão em estrutura crânio facial (25% de 100%). Os juros 

moratórios devem incidir a partir da citação inicial da ré, conforme súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro. Por fim, indefiro o pedido de condenação 

da parte Requerida em litigância de má fé em razão de não vislumbrar 

nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil. 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$ 3.375,00 (três mil e trezentos 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003754-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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. Douglas Henrique da 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. 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 
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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 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. 9199690) atestou que o 

Requerente apresenta invalidez permanente em membro inferior direito, 

quantificada como de média repercussão (50%). Das provas carreadas 

aos autos, em especial da referida perícia médica, resta evidenciado o 

nexo causal entre o acidente e a lesão 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 24/11/2016, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida 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$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que condiz ao 

montante referente à lesão de média repercussão em membro inferior 

direito (50% de 70%). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 
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correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Por fim, 

indefiro o pedido de condenação da parte Requerida em litigância de má fé 

em razão de não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 

80 do Código de Processo Civil. 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$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte 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: 1018922-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Manoel Leonardo Oliveira Rodrigues ajuizou a presente Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora Líder 

do Consórcio Dpvat 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 

DPVAT. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente citada, a 

Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que restou 

infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A Requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse 

de agir, em razão de já ter ocorrido o pagamento do seguro Dpvat na 

esfera administrativa. Ao fim, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida 

e, caso contrário, a total improcedência da demanda. 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. 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. 10906188) atestou que o Requerente apresenta invalidez 

permanente no tornozelo esquerdo, 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 31/05/2016, 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 deveria receber o seguro obrigatório na importância de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que condiz ao montante referente à lesão de intensa repercussão no 

tornozelo esquerdo (75% de 25%). No entanto, trata-se de ponto 

inquestionado nos autos que o Requerente recebeu na via administrativa o 

valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme documento juntado pela própria parte ( ID 8180219). 
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Em assim sendo, o valor remanescente do seguro obrigatório que é de 

direito do autor perfaz a importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais e setenta e cinco centavos). 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$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta 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.

7ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 818912 Nr: 25202-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGP CRÉDITOS, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720-B, CARLA CRISTINA RIBEIRO - OAB:209844, 

GEISSER KARINE DOS SANTOS PADILHA - OAB:214318, MÁRCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MAYRA LANDER REGASSO 

RESCHKE - OAB:22293/O

 Código – 818912

VISTOS,

A parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar 

quanto a eventual existência de valor remanescente, presumindo-se 

satisfeita a obrigação.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Código de Processo Civil.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075941 Nr: 57929-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MAYCON VIANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação da parte Autora, para para manifestar quanto a impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 16/239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1101656 Nr: 11187-40.2016.811.0041

 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: ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO, GEORGINA GUIMARÃES 

DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, 

CONSTRUTORA LOPES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA 

GARIGLIO - OAB:10126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP

 ANTE O EXPOSTO, e com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva das 

Requeridas e CONDENÁ-LAS SOLIDARIAMENTE:1)A devolução das 

importâncias pagas de uma só vez, R$ 554.085,40 (quinhentos e 

cinquenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e quarenta centavos), 

atualizadas monetariamente pelo INCC, a partir do desembolso dos 

valores, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (cláusula 

6.9)2)R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária 

(INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos 

morais;3)O valor da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato (fl.59), 

fixada em 0,02 (dois centésimos por cento) por dia de atraso sobre os 

valores até então pagos pelo comprador, a contar de julho/2015 até a data 

da notificação extrajudicial de fl.119, 28/06/2016, devendo o montante ser 

apurado por ocasião da liquidação da sentença;Nos termos do artigo 86 

do CPC e vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC), CONDENO AS 

PARTES AUTORAS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 

patrono de cada parte Requerida, que fixo em 10% da derrota objetiva 

experimentada (consistente no valor de R$ 180.000,00 dos danos morais 

postulados) e de 24% (vinte e quatro por cento) das custas 

processuais.CONDENO as partes Requeridas, solidariamente, ao 

pagamento de 76% (setenta e seis por cento) do total das custas 

processuais e dos honorários advocatícios em favor do r. causídico da 

parte Autora, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º e 86 e 87 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085321 Nr: 3962-66.2016.811.0041

 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: WILMAN MARIA CORRÊA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1296123 Nr: 7167-35.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL E RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória Código. 1296123

VISTOS,

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Atente-se ao que dispõe o artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT:

§ 1º No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria 

deverá comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações.
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Após, devolva-se à comarca de origem, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

Cuiabá, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078716 Nr: 675-95.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA BERNARDES DAUAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA ISIDORO FERREIRA 

MENDES - OAB:12794-B, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Código – 1078716 (EMBARGOS A EXECUÇÃO)

VISTOS,

As partes entabularam acordo nos autos principais, (processo Código n°. 

1007793), o qual foi devidamente homologado nesta data.

Portanto, diante da evidente perda do seu objeto, JULGO e DECLARO 

extinto o presente feito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes ao encargo da parte Embargante, em atenção ao 

princípio da causalidade, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiariam da justiça gratuita (art. 98, § 3º do 

CPC/2015).

Renunciado o prazo recursal na ação principal, determino o imediato 

arquivamento destes autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107816 Nr: 13766-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NERES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

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

OAB:OAB/MT 16.247-B

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

SILVA - OAB:8184-A

 Código – 1107816

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 218/219, 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.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 222 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada a fl. 223v conforme 

acordado na avença.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14288 Nr: 4429-46.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOPLAC - INDÚSTRIA E COMÉCIO DE 

ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, VÂNIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 Código – 14288

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 441 informou nos autos que houve pagamento do 

débito, propugnando pela extinção do feito.

Desta feita, nos termos do artigo 924, II, c/c 925 do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

EXPEÇA-SE o necessário, conforme a fl. 384.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do Novo Código de Processo Civil.

Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 344083 Nr: 14260-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI MONTEIRO DE SOUZA - ME, LEVI 

MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, se manifestar 

acerca da certidão do Sr(a) Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 782882 Nr: 36558-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIG IMPORT ATACADISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CRISTINO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

informação de fls. 100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704775 Nr: 39469-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE FAVERI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Processo código n°. 704775

VISTOS,

O presente feio encontra-se PARALISADO por inércia da parte Exequente, 

a qual foi intimada PESSOALMENTE (fl.130) para promover o regular 

andamento do feito, contudo, permaneceu inerte (fl. 133).

 Assim, em homenagem ao princípio da efetividade da prestação 

jurisdicional e com o propósito de impedir a perpetuação de demandas 

acumuladas nos escaninhos do Judiciário, respeitando inclusive o direito 

dos demais jurisdicionados, tendo em vista que processos dessa espécie 

atravancam o andamento processual de todo o acervo, impõe-se a 

extinção dos processos de execução.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 
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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 Exequente, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50).

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1079901 Nr: 1465-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18280/MT

 Código 1079901

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 131 requer a extinção do presente feito por 

desistência da ação, a parte requerida, por sua vez, não se opôs ao 

pedido, consoante se infere da petição de fl.133.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos à 

desistência manifestada pela parte autora a fl. 131, e DECLARO EXTINTO 

o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte REQUERENTE, ressalvando os casos de 

suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil).

Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1116284 Nr: 17142-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE LORRAINE DA SILVA REZENDE

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A

 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 a 

Requerente, JAQUELINE LORRAINE DA SILVA REZENDE, a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze 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 (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 25/03/2016 (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 CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de Abril 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 811504 Nr: 17995-66.2013.811.0041

 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: LUZANIR SABINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGO 

COLOMBO - OAB:42.782/PR, RAMIRO DE LIMA DIAS - OAB:12504/PR, 

RODRIGO CÉSAR CALDEIRA - OAB:35.461/PR

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 811504

VISTOS,

 A parte Requerida UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, interpôs as fls. 180/182, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença 

de fls. 176/179, alegando, em síntese, que houve julgamento extra petita, 

sob o argumento que foi fixado valor da indenização superior ao 

formulado no pedido inicial em relação aos danos morais.

Instada a manifestar, a parte Requerente/Embargada propugnou pela 

rejeição dos embargos.

 É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

In casu, tenho que a insurgência do Embargante merece acolhimento, pois 

constato que de fato o arbitramento do dano moral foi ultra petita, ainda 

mais considerando a prolação da sentença na vigência do novo Código de 

Processo Civil, o qual trouxe significativas mudanças com relação a 

necessidade do Autor indicar o valor almejado a título de indenização por 

danos morais, como garantia de influência e não surpresa.

 Demais disso, cumpre enfatizar o disposto no artigo 492, in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado.

Portanto, considerando que o pronunciamento judicial deve limitar-se ao 

que foi pleiteado na petição inicial, em observância a regra insculpida no 

artigo 492 do Código de Processo Civil, faz-se mister, sua readequação, 

razão pela qual, o valor da condenação a título de danos morais deve ser 

decotado.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos presentes embargos, e no mérito, JULGO 

PROCEDENTE, atribuindo-lhe EFEITO INFRINGENTE, a fim de sanar o erro 

material apontado, readequando o valor da condenação a título de danos 

morais no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em observância aos 

limites do pedido inicial.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953827 Nr: 1950-16.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE CESARIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PG RESTAURANTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PERES BANDEIRA - 

OAB:17523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 1950-16.2015.811.0041 Cód. 953827

Procedimento: Ordinário/Processo de Conhecimento.

Parte Autora: Alexandre Cesario Lima

 Parte Requerida: Pg Restaurante Ltda - Me

Data: 17 de Abril de 2018.

Horário: 14h00min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte requerente representado pelo seu 

d. advogado Dr. Rogério Peres Bandeira (OAB/MT 17523), a parte 

requerida representada pela sua d. advogada Dra. Ana Caroline 
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Aparecida Souza Pereira (OAB/MT 23951/O).

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz, inquiriu as partes pela possibilidade de 

acordo, não sendo apresentada proposta pela parte requerida.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Voltem os autos conclusos para decisão dos Embargos Declaratórios 

das fls. 130/132.

2 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 364886 Nr: 3084-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Código – 364886

 VISTOS,

A parte Exequente à fl. 96 informou nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, propugnando pela extinção do feito.

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, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153708 Nr: 33328-53.2016.811.0041

 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: RENER JUNIOR DA SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, RENER JUNIOR DA SILVA GONÇALVES, a quantia de 

R$1.012,50 (hum mil e doze 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 (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 13/06/2016 (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, 16 de Abril de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 837528 Nr: 42327-97.2013.811.0041

 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: CARLOS CEZAR DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRRE DOS SANTOS - OAB:13431, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico o decurso prazo para a parte autora se manifestar, acerca da 

intimação de fls. 424.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 887494 Nr: 21595-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

 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

 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.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

 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: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem do laudo 

pericial, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857375 Nr: 59612-06.2013.811.0041

 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: AURO SILVESTRE

 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

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947631 Nr: 58920-70.2014.811.0041

 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: KLÉBER SANDY OPES CARVALHO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1040837 Nr: 42000-84.2015.811.0041
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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: BENIZI REIS DE ARRUDA BORGES

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

SEGURO S/A

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

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740076 Nr: 36767-48.2011.811.0041

 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: MARIA ROSARIA DA SILVA ALVES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 214/215, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798377 Nr: 4764-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 434411 Nr: 13450-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1052641 Nr: 47703-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINENSE KIDS CONFECÇOES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA BELIZOTTI S. N. 

BERTOLINO - OAB:OAB/SP 201.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898805 Nr: 28916-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MILETO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1057458 Nr: 49767-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANKLEY CORREA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR MAIA PEREIRA ME, FÁBIO 

JUNIOR MAIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LOURENCO M. D. 

HAYASHIDA - OAB:20.108-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de fls. 173/177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335983 Nr: 6798-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COIMBRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYDROPANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529, WALDEVINO F. C. 

DE SOUZA - OAB:5.733 MT

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

OAB:10.613/MT, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 758869 Nr: 11135-83.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEY BATISTA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1023194 Nr: 33516-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS HENRIQUE GAIO HONORIO

 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
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 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1007793 Nr: 26710-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA BERNARDES DAUAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILBERTO VAZ GUIMARÃES 

- OAB:9.788/MT

 Código – 1007793

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

83/86, 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 

(11/02/2020).

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente 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, 16 de Abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449509 Nr: 22450-79.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822263 Nr: 28443-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO, ROBSON 

JESUS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, se manifestar 

acerca da certidão do Sr(a) Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 827132 Nr: 33020-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CRUZ DO NASCIMENTO, MARIA 

ADINAIR MEDEIROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, se manifestar 

acerca da certidão do Sr(a) Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113907 Nr: 16300-72.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA FERNANDES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE FÁTIMA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes Embargantes para 

apresentarem contrarrazões ao Recuso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934612 Nr: 51776-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO DESTA 

CAPITAL, NIZETE ASVOLINSQUE, BANCO BRADESCO S.A

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

OAB:14019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:14083, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL SILVA 

SOUTO, para devolução dos autos nº 51776-45.2014.811.0041, Protocolo 

934612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 824488 Nr: 30546-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR TOMÉ, EDMILSON SANTANA DO 

NASCIMENTO, JOSÉ SANTANA DE PAULA, ELIANE MARIA FIGUEIREDO 

LEITE DE CAMPOS, GERALDO HENRIQUE DIAS, LINDELZI SOUZA COSTA 

DE LIMA, MARILUCE PINTO DE OLIVEIRA, MÁRIO EVANGELISTA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 389/517 juntado 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1295053 Nr: 6599-19.2018.811.0041

 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: JOSE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO 

CESAR BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6.587, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112

 ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE TUTELA 

DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente, para DETERMINAR o 

levantamento da RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO registrada via RENAJUD 

sobre os veículos MERCEDES BENS A160, placa DIJ-4305, e KIA 

SPORTAGE EX2 OFFG4, placa QBG-5321, de titularidade do Autor JOSÉ 
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GOMES DE OLIVEIRA, realizada nos autos do processo 

nº38905-22.2010.811.0041 – cód.704223, devendo PERMANECER a 

penhora com RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA de titularidade sobre os 

bens.CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de emenda a 

inicial substitutiva.Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais.INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).DETERMINO o apensamento deste 

feito aos autos do Cumprimento de Sentença nº38905-22.2010.811.0041 – 

cód.704223.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 897224 Nr: 27727-37.2014.811.0041

 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: GUSTAVO DIVINO DO NASCIMENTO PONTES JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1262959 Nr: 25400-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JELIAN MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GREGÓRIO L. JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE NOVA 

MUTUM - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Carta Precatória: Nº 25400-17.2017.811.0041 - Código N° 1262959.

Procedimento: Carta Precatória.

Parte Autora: Jelian Marques dos Santos.

Parte Ré: Gerson Gregório L. Júnior

Data: 18/04/2018.

 Horário: 13:15 horas

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes.

AUSENTES

As partes e seus D. Advogados e a testemunha “Enio Empreiteiro”.

 OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foram constatadas as ausências conforme consta 

acima.

DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1- Diante da ausência da testemunha “Ênio empreiteiro” arrolada pela parte 

Autora, proceda-se a devolução da presente deprecata para comarca de 

origem, com as homenagens deste juízo.

 2- Cumpra-se.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840557 Nr: 44926-09.2013.811.0041

 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: MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT, PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:13445-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 254/300, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704223 Nr: 38905-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO CESAR 

BORGES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DE OLIVEIRA, AILTON CASELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6587/MT, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 Certifico que, trasladei ao presente feito a cópia da decisão da Ação 

declaratória de inexistencia de Sentença, de código 1295053, para estes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 852241 Nr: 55089-48.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERNANDES CORREIA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

 Certifico que, o presente feito encontra-se sem seu regular andamento 

desde Outubro de 2016, isto posto, procedo a intimação da parte autora 

para, no prazo legal, promover o regular e efetivo andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1295053 Nr: 6599-19.2018.811.0041

 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: JOSE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS DA CUNHA LEITE BORGES, JULIO 

CESAR BORGES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO BOSCO SANTIAGO DE 

BARROS - OAB:6.587, JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - 

OAB:15112

 Certifico que, em atendimento ao despacho de fls. 43/45, designo o dia 30 

de julho de 2018, às 10:00, 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.
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8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

 

Parcelamento autorizado, intimo a parte requerente para efetuar o 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003657-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO JAURU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (RÉU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Parcelamento autorizado, intimo a parte requerente para efetuar o 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009926-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H.R Moreira (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009926-52.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

ANTONIO DE SOUZA RÉU: H.R MOREIRA AT Vistos em Correição. 

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Marcos Antônio de Souza, em desfavor de H.R 

Moreira. Alega o requerente que no ano de 2014, visando ajudar um 

amigo, emprestou a este a cártula de cheque n.º 850018, no valor de R$ 

575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Aduz que, em razão da 

ausência de repasse dos valores acordados, o cheque foi devolvido por 

insuficiência de fundos, fato que ensejou a inserção dos seus dados no 

Cadastro de Emitente de Cheque sem Fundo – CCF. Esclarece que o 

cheque foi repassado a terceiros, uma vez que consta no verso e no 

anverso os dizeres H.R Moreira. Narra que no título não consta nenhuma 

assinatura, tampouco a expressão “a ordem”, fato que dificulta a 

localização do portador do cheque. Por fim, sustenta, que esta sendo 

impedido de realizar transações comercias. Por essa razão, requer, em 

sede de tutela de urgência, que seja determinada a retirada dos seus 

dados do Cadastro Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundo – CCF. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Isso porque os documentos 

acostados aos autos conferem verossimilhança aos fatos narrados na 

exordial, posto que, apesar de não haver o detalhamento da cártula em 

questão, é possível inferir, pelo extrato constante no Id nº 12716569, o 

apontamento de cheque sem fundo. Consta nos autos, ainda, a 

microfilmagem do cheque (Id nº 12716560) que demonstra a devolução 

por insufiência de fundos. Ademais, conforme narrado, a parte autora não 

obteve êxito nas tentativas de localização do credor. Deste modo, entendo 

que, se efetuado o depósito em Juízo de quantia suficiente para a quitação 

da dívida, não há razão para que as restrições cadastrais perdurem, ante 

a dificuldade em localização do credor. À propósito, colaciono o seguinte 

julgado, in verbis: “Ação de consignação em pagamento. Cheque. Título em 

poder do credor que se encontra em lugar incerto e não sabido. Interesse 

das devedoras para ação de consignação em pagamento. Decreto 

extintivo afastado. Hipótese do art. 335, III, do Código Civil. Aplicação do 

disposto no artigo 515, §3º, CPC. Dívida considerada quitada, ante o 

depósito do valor incontroverso. Restrições cadastrais que devem ser 

canceladas. Recurso provido.” (TJ-SP, APL 00116767820138260554 SP 

0011676-78.2013.8.26.0554, Relator Des. Edson Luiz de Queiróz, Julgado 

em 26 de Julho de 2016). Destarte, nesses casos, por força do que 

preceitua o art. 335, inciso III, do Código Civil, a consignação é o meio 

adequado para que o devedor se libere da obrigação. Outrossim, ressai 

dos autos, ainda, o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, 

caso o apontamento persista, a parte requerente sofrerá prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a regular restrição nos cadastros restritivos de 

crédito. Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência, o que faço para 

autorizar a consignação do valor referente ao pagamento da dívida 

existente entre as partes, devendo a parte autora efetuar o depósito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 542, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Efetivado o depósito, 

OFICIE-SE a agência do Banco do Brasil, 4043, situada na Avenida 

Carmindo de Campos, nesta urbe, para que RETIRE, no prazo de 05 

(cinco) dias, o apontamento relativo ao cheque nº 850018 do Cadastro de 

Emitentes de Cheque sem Fundo – CCF Considerando que o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido, OFICIE-SE a instituição bancária 

Itau Unibanco agência 1130, para que informe os dados do correntista na 

qual o cheque nº 850018, do Banco do Brasil, no valor de R$ 575,00 

(quinhentos e setenta e cinco reais) foi depositado. Com as informações 

supracitadas, CITE-SE o requerido para levantar o depósito ou oferecer 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não contestada a 

ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor, ex vi do artigo 344 do Código de Processo Civil. Alegada a 

insuficiência do depósito, INTIME-SE o autor para, querendo, 

complementá-lo no prazo de 10 (dez) dias. Se a parte requerida 

comparecer e aceitar o valor ofertado, EXPEÇA-SE o competente alvará 

eletrônico, devendo os honorários do advogado da parte autora, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor, serem abatidos do montante 

consignado. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada no movimento Id. nº 12716552, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 

de Abril de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009256-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CHIMENER 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 
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Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Chimener Soares da Silva em desfavor de Lojas Riachuelo S.A, ambos 

qualificados no auto. Alega a requerente que seus dados estão inscritos 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 83,11 

(oitenta e três reais e onze centavos) apontados pela requerida. Aduz que 

não fora notificada previamente como determina a lei consumerista, sendo, 

portanto, a anotação irregular. Sustenta que entrou em contato com a 

requerida para resolver a situação, todavia, por ocasião do atendimento 

não foram encontrados documentos comprobatórios do débito. Com o 

escopo de suspender a negativação que sustenta ser indevida, requer, 

em sede de tutela de urgência, que a requerida retire a negativação 

efetuada no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a negativação realizada pela requerida (Id nº 

12639426, pág.3), o que dá suporte à alegação da parte autora. É cediço 

que a notificação prévia do consumidor acerca da abertura de cadastro 

negativo é exigência legal, prevista no art. 43, §2 do Código de Defesa do 

Consumidor. Deste modo, ante a alegação de ausência de notificação 

prévia, a suspensão da inscrição dos dados, é medida de rigor. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CANCELAMENTO DE REGISTRO 

NEGATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.NECESSIDADE. Incumbe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição (Súmula n. 359 do STJ), ainda que se trate 

de divulgação de registro originariamente realizado por outro órgão. A 

notificação prévia do consumidor acerca da abertura de cadastro negativo 

é exigência legal (art. 43, § 2º, CDC), motivo pelo qual a sua ausência 

implica o cancelamento do registro. Comunicação escrita comprovada em 

parte. Comprovado o envio da notificação, é dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta decomunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula nº 

404 do STJ). Majoração dos honorários. Ao julgar o recurso, o tribunal 

deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do 

vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau 

recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). Apelações desprovidas. (TJRS; AC 

0392089-66.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. 

Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 29/03/2018; DJERS 10/04/2018)” 

Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e regular 

inclusão dos dados da requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto 

isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a 

exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos. Para o 

caso de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 02 de Julho de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediaçã, 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. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 11 de Abril de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005192-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005192-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALLAN 

ROGERIO DOS SANTOS REQUERIDO: FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação de Ação de Cancelamento 

de Protesto c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Alan Rogério dos Santos em desfavor de Fatorial 

Empresa de Fomentos Mercantil, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega a requerente que trocou dois cheques de terceiros com a 

requerida. Aduz que o primeiro cheque era no valor de R$ 15.872,37 

(quinze mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), 

emitido aos 29.03.2017, título n.º 301383, referente ao Condomínio 

Residencial Bosque dos Ipês, cártula da Caixa Econômica Federal. Já o 

segundo, era no valor de R$ 18.499,92 (dezoito mil quatrocentos e 

noventa e nove reais e noventa e dois centavos), emitido aos 15.03.2017, 

referente ao Condomínio Parque Chapada do Horizonte. Menciona que as 

duas cártulas totalizavam o montante de R$ 34.372,00 (trinta e quatro mil 

trezentos e setenta e dois reais). Sustenta que não conseguiu realizar 

tempestivamente o pagamento dos valores junto à requerida, vindo a 

pagar mensalmente valores que totalizam R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Relata que mesmo realizando o pagamento parcial, a requerida está 

cobrando mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, diz, que o 

cheque no valor de R$ 15.872,37 (quinze mil oitocentos e setenta e dois 

reais e trinta e sete centavos) foi protestado. Por essas razões, requer, 

em sede de tutela de urgência, a sustação dos efeitos do protesto do 

cheque. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 
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cognição sumária, entendo que a pretensão deduzida na inicial se 

apresenta nebulosa, considerando o fato de que, na inicial o requerente 

reconhece a inadimplência e afirma ter feito pagamento de parte do valor 

da dívida, evidências essas que, em um primeiro momento, não 

demonstram a irregularidade do protesto realizado. Aliás, em que pese o 

requerente ter afirmado nos autos que realizou o pagamento parcial do 

débito, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não há nos autos nenhuma 

documentação nesse sentido. Deste modo, estando ausente nos autos 

elementos aptos a evidenciar a probalidade do direito da parte autora, o 

indeferimento, por ora, da reclamada medida liminar, é medida que se 

impõe. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os elementos constantes 

dos autos não são aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, 

deve ser indeferida a tutela de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, 

Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

07/02/2017,Relator Mota e Silva). Assim sendo, uma vez ausente, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a dilação 

probatória, INDEFIRO a tutela de uirgência requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de Junho de 2018, 

às 10h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027838-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (REQUERENTE)

ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA (REQUERENTE)

MARCIA VIANNA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027838-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABRICIO 

SILVA DE SOUSA, ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, MARCIA VIANNA 

SILVA DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V Vistos. Em consulta à pauta 

compartilhada, verifico que a audiência de conciliação já foi designada 

para o dia 11 de junho de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 02. PROCEDA-SE com o agendamento no 

Sistema PJE. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Março de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021113-28.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 36.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Defeito, nulidade ou 

anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANIA 

MARIA PECORI BIANCO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Diante das informações trazidas pela parte requerente, as quais 

demonstram, uma vez mais o descumprimento da medida liminar por parte 

do requerido, determino seja o réu intimado para que, no prazo de 05 dias, 

comprove o desbloqueio do cartão de crédito utilizado pela requerente – 

vinculado à conta corrente 10.387-X, agência 2764-2, ou lhe forneça outro 

com iguais características, bem como comprove a retirada do nome dessa 

do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito Para o caso de não 

cumprimento das determinações supra, bem assim daquela que deferiu a 

tutela de urgência, majoro a multa diária para R$ 1.00,00 (um mil reais), 

sem prejuízo das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil. D’outra 

banda, considerando que a audiência de conciliação não se realizou, bem 

assim que é dever do juiz tentar conciliar as partes a qualquer tempo, 

determino seja designada audiência de conciliação, sem reabertura do 

prazo para contestação. Int. CUIABÁ, 15 de abril de 2018. BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009925-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSHILLEYDE CAMPOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009925-67.2018.8.11.0041 AUTOR: JUSHILLEYDE 

CAMPOS CONCEICAO RÉU: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO 

SPE S.A. AT Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando 

não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo. 

Pois bem. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura a 

toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à 

gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma 

Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo 

que o seu indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 
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para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois conforme ressai 

dos autos, a requerente recebe remuneração no valor de R$ 9.629,06 

(nove mil seiscentos e vinte e nove reais e seis centavos), situação que 

obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência 

de recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível à aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Abril de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012137-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NOLETO MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT0016466A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012137-95.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 18.470,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARIA JOSE NOLETO MEIRA Parte Ré: RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

CUIABÁ, 15 de abril de 2018. Vistos, Visando o saneamento do processo 

e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos artigos 9º, 10º e 357, todos do Código de Processo Civil, bem 

como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei 

adjetiva: i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende 

atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 

357, inciso II do CPC; ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por 

ela mesma ser produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois 

do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; iv) Fixo o prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à parte autora e 

posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, sob pena de 

preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; vi) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004067-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004067-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 51.874,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA 

PEREIRA COSTA Parte Ré: RÉU: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA 

CUIABÁ, 15 de abril de 2018. Vistos, Visando o saneamento do processo 

e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos artigos 9º, 10º e 357, todos do Código de Processo Civil, bem 

como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei 

adjetiva: i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende 

atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 

357, inciso II do CPC; ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por 

ela mesma ser produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois 

do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; iv) Fixo o prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à parte autora e 

posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, sob pena de 

preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; vi) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017588-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO CARLOS DE SOUZA FRANCO 95574310163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017588-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 62.192,10; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANIO CARLOS DE SOUZA 

FRANCO 95574310163 Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 15 de abril de 2018. Vistos, 

Visando o saneamento do processo e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva: i) Intimem-se as partes 

para especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta 

na lide e com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência, forte o artigo 357, inciso II do CPC; ii) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá articular 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, nos termos do 

artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, 

réplica e elementos documentais já acostados aos autos, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; 

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me 

conclusos; vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012654-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012654-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

LIMINAR, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: NADIR OLIVEIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: BANCO PAN 

S.A. CUIABÁ, 15 de abril de 2018. Vistos, Visando o saneamento do 

processo e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10º e 357, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva: i) Intimem-se as partes para 

especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência, forte o artigo 357, inciso II do CPC; ii) Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

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, nos termos do artigo 357, 

inciso III do CPC; iii) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais já acostados aos autos, verificando se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes indicar quais 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; 

iv) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me 

conclusos; vi) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019881-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CATARINA DE MATOS (AUTOR)

JOAO BATISTA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SALEK RUIZ OAB - RJ94228 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019881-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELIETE CATARINA DE MATOS, 

JOAO BATISTA DOS ANJOS Parte Ré: RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA E 

ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

CUIABÁ, 15 de abril de 2018. Vistos, Visando o saneamento do processo 

e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos artigos 9º, 10º e 357, todos do Código de Processo Civil, bem 

como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei 

adjetiva: i) Intimem-se as partes para especificarem quais provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida, a questão de fato exposta na lide e com a prova pretende 

atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência, forte o artigo 

357, inciso II do CPC; ii) Caso a prova pretendida pela parte não possa por 

ela mesma ser produzida, deverá articular 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, nos termos do artigo 357, inciso III do CPC; iii) Depois 

do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já 

acostados aos autos, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberão às partes indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o artigo 357, inciso IV do CPC; iv) Fixo o prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias para que as partes (primeiro à parte autora e 

posteriormente à parte ré) satisfaçam com o estabelecido, sob pena de 

preclusão; v) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos; vi) 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014480-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE ROBERTY DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012377-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DE MORAIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019260-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MOREIRA LOPES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038485-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032085-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCENILDO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037738-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037071-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES JULKOSKI (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037363-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA DANTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037638-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034806-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017625-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CANDIDA VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019056-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019393-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELTON BRUNO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032298-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA XAVIER HANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015695-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033599-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

R. D. D. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038533-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038388-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON LUIZ MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019902-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BRAZ SIQUEIRA OAB - DF37996 (ADVOGADO)

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035068-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735099 Nr: 31442-92.2011.811.0041

 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: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415-O

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 
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venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124104 Nr: 20490-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENTO ZANTEDESCHI GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MATOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANNE FONSECA 

MILHOMEM - OAB:19.686, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/O

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155693 Nr: 34193-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MORENO MISAEL

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

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

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

OAB:17298

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1049598 Nr: 46215-06.2015.811.0041

 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: WILLIAM SILVA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1019247 Nr: 31495-34.2015.811.0041

 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: ENEDIR APARECIDA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR, ESTHETIC 

CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: maria angelica belchior - 

OAB:17322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15431, MARCELA SILVA ABDALLA - OAB:22.712

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 
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Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159224 Nr: 35619-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PEDROSO DE BARROS, RAFAELA 

CYNARA FIGUEIREDO BARROS

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135563 Nr: 25326-94.2016.811.0041

 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: ANDRELINA LOURENÇA PIZOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em Correição.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para que as partes, primeiro à 

parte autora e posteriormente à parte ré, satisfaçam com o estabelecido, 

sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856344 Nr: 58660-27.2013.811.0041

 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: RONALDO RIBEIRO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA BARROS BOTEGA - 

OAB:114857 , HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

 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 empresa requerida, Ympactus Comercial 

Ltda-Me “Telexfree INC”, a restituir os valores dispendidos pela parte 

autora, Ronaldo Ribeiro Damaceno, no montante de R$ 16.678,75 

(dezesseis mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 

Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 12 de Abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1096312 Nr: 8980-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDICARD S/A, BANCO ITAU S/A, 

MASTERCARD BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.C. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.099/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo a parte requerida a manifestar 

acerca do despacho de fls.144 no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402404 Nr: 34789-07.2009.811.0041

 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: JUSHILLEYDE CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SÃO DAMASINO DE CIÊNCIAS 

JURÍDICAS LTDA, ÉTICA APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO/UNIDADE 

DAMÁSIO CUIABÁ, UNIVERSIDADE POTIGUAR DE NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547, FERNANDO 

BRANDÃO WHITAKER - OAB:105.692, FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 

SP, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134/SP, JOAO CELESTINO 

CORREA DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo a requerida Damasio 

Educacional, para no prazo no prazo de 15 (quinze), informe os dados 

bancarios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1088983 Nr: 5694-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO PAMPADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BITAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, NATALIA PAMPADO - OAB:15.406/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 453093 Nr: 25055-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDER SAVAREZ

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO 

PERUSSELI - OAB:9470

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo o advogado da parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias informar código do banco SICOOB para a 

transação TED.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 412904 Nr: 2135-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A. - AAEPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo a parte autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar acerca dos dados bancarios para a 

expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407969 Nr: 148-56.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DZIACHAN KACZAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO QUARESMA CASTRO - 

OAB:13085--A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação de fls. 98/113, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348883 Nr: 19150-80.2008.811.0041

 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: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO LEITE PAREDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, MICHEL LAURINI RUTSATZ - OAB:14983/MT, REGIANE 

DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LUZIA DE CARVALHO - OAB:17.700

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, 

ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 2.797,00 (dois mil, 

setecentos e noventa e sete reais) ao autor, o qual deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão do cheque e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 

de apresentação.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 16 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799086 Nr: 5505-12.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, ÉRICA REGINA SALOME 

KURVINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA 

S/A, WELLINGTON ANDRADE FREIRE, VERA LUCIA DA HORA FREIRE, IAN 

DOS ANJOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÂNGELA VENTIM LEMOS - 

OAB:32.870 OAB/BA

 Ante o exposto, nos termos do artigo 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente Ação de Cobrança, o que faço para:a)CONDENAR os requeridos 

ao pagamento dos alugueis de 30.03.2013 até 03.05.2013, acrescidos de 

multa moratória de 10%, juros moratórios de 2% ao mês e correção 

monetária com base no INPC;b)CONDENAR os requeridos ao pagamento 

proporcional do IPTU, referente ao período de ocupação do imóvel n ano 

de 2013 (janeiro/2013 até 03/05/2013) com juros de mora a partir da 

citação e correção monetária a partir do desembolso.;c)CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios contratuais no 

percentual de 10% sobre o valor apurado no item “a” supra.d)CONDENAR 

a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), referente aos reparos no imóvel, acrescidos de juros moratórios de 

2% ao mês e correção monetária com base no INPC;CONDENO, ainda, a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. REJEITO os pedidos da ré pelo reconhecimento da litigância 

de má-fé.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 22 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788952 Nr: 42948-31.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:17761-A MT, MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - 

OAB:16236/O, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B/MT

 JULGO PROCEDENTE a lide secundária, o que faço para condenar a 
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litisdenunciada Chubb do Brasil Cia de Seguros ao ressarcimento ao 

litisdenuncante VPM Transportes Rodoviários Ltda. dos valores pagos por 

esta à autora Allianz Seguros S/A, limitada ao limite da apólice. Tendo em 

vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a 

requerida VPM Transportes Rodoviários Ltda. a pagar por inteiro às 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

28 de Abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 794010 Nr: 314-83.2013.811.0041

 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: RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGUZONI, NOVACZYK & CIA LTDA ME, 

GERSON LUIS FORTES RAGUZONI, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK, 

ACIR ANDRÉ NOVACZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR J. C. NOVACZEYK - 

OAB:5346-B

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, 

ambos do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

Ação de Cobrança, o que faço para CONDENAR os requeridos, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 10.957,38 (dez mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) ao autor, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o vencimento de cada duplicata, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação.CONDENO, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 20 de Abril de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 840548 Nr: 45624-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIOROTO E FIOROTO LTDA, MARCO ANTONIO 

FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOO BRASIL COM. IMP.EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.CONDENO a parte autora 

a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil.Todavia, fica esta condenação com 

a exigibilidade suspensa, em virtude do deferimento dos benefícios da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010961 Nr: 27980-88.2015.811.0041

 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: URSULINO CONCEIÇÃO DA GUIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 29 de Maio às 10:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922638 Nr: 45025-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA BERNARDES BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dra. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:8506-A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 29 de Maio às 09:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071715 Nr: 56175-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da sentença , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911910 Nr: 38128-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da sentença , no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091381 Nr: 6749-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 
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OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 29 de Maio às 09:30 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895316 Nr: 26725-32.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE YULE GARDÉS

 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: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 29 de Maio às 09:15 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 311308 Nr: 18122-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - OAB:12.043-B/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte requerida à informar 

código de variação da conta poupança no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795954 Nr: 2295-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALINA VIEIRA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca dos embargos 

de declaração nas fls. 249/253, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 715113 Nr: 9309-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BUSETTI MANSOLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA BOM DESPACHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - 

OAB:12625, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça constante à fls. 130, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088444 Nr: 5410-74.2016.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ANTONIO TERTULIANO RODIGUES JUNIOR, OAB/MT nº 12.819, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 134213 Nr: 19523-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOSMOS CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO SEVERINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GOMES 

PEDRINI - OAB:7110, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CÁSSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - 

OAB:8052

 Certifico e dou fé, que, nesta data intimo o advogado da parte autora, 

para no, prazo de 15 (quinze) dias informe os dados bancarios para a 

expedição do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887056 Nr: 21279-48.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GLAUBER ALEXANDRE DA SILVA, 

NELMA CUNHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAONA LAYSLA DA SILVA 

BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca dos 

embargos de declaração nas fls. 157/164, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 735099 Nr: 31442-92.2011.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415-O

 Iniciada a solenidade, constatou-se a ausência da Parte Requerida. Pela 

ordem pediu a palavra o douto Advogado da Autora para requerer prazo 

para juntada de substabelecimento, deferido pela MMª Juíza no prazo de 5 

(cinco) dias. Requereu também o advogado a redesignação desta 

audiência e a expedição de Carta Precatória para a Citação da parte Ré no 

endereço declinado às fl. 91, para que a Ré seja citada por Oficial de 

Justiça. A seguir, a MMª Juíza redesignou esta audiência de conciliação 

para a data de 1º/9/2016, às 14h:00min, saindo intimado o advogado da 

Parte Autora, determinando que se expeça Carta Precatória para a 

Comarca de Diamantino-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 246522 Nr: 14194-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.O.S., WANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA - 

OAB:12823, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - OAB:13132, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, GLAUCO 

DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397318-2/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7415 Nr: 11300-87.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397211-9/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139136 Nr: 27064-20.2016.811.0041

 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: DEOMIR JOÃO VALER JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397273-9/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713188 Nr: 7621-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR GADANI

 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:

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397271-2/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1051757 Nr: 47304-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397215-1/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113924 Nr: 16310-19.2016.811.0041

 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: ADELINA SILVA DE ARRUDA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397212-7/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391156 Nr: 26506-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DOS REIS LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - 

OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397225-9/2018 (autor) e 

397224-0/2018 (réu)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882554 Nr: 18310-60.2014.811.0041

 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: CLAUDIOMAR BISPO DE SOUSA

 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

 Alvará Eletrônico expedido sob o nº 397214-3/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713188 Nr: 7621-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 190 de 597



 PARTE AUTORA: HEITOR GADANI

 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:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113924 Nr: 16310-19.2016.811.0041

 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: ADELINA SILVA DE ARRUDA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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 das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1113924 Nr: 16310-19.2016.811.0041

 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: ADELINA SILVA DE ARRUDA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos etc.

 Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada nestes autos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, já distribuídas entre as partes, 

na transação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixas de praxe. Façam-se os 

levantamentos necessários.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869594 Nr: 9247-11.2014.811.0041

 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: LEMOS PAULO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 18/06/2018 às 08:00 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071715 Nr: 56175-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO VASCONCELOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8.506-A, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Observando melhor o teor da ultima petição do requerido juntada na data 

22/03/2018, documento ID 266809, de fls. 107/112, o requerente concorda 

expressamente com o valor depositado pelo requerido, ou seja, a patrona 

do autor subscreveu diante da peça. Diante disso a certidão data 

17/04/2018, no DJE 10240 com previsão de disponibilização em 

19/04/2018, não terá mais efeito. Deste modo mando estes autos 

conclusos para as devida deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 437753 Nr: 15545-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELON ANGELOS DE 

MACEDO - OAB:11.009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BOTÓS DA SILVA 

NEVES - OAB:143373/SP

 Manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943057 Nr: 56363-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FABIO CANDIDO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, RODRIGO 

BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 18/06/2018 às 08:30 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 348884 Nr: 19228-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEXTRAIN SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS - IDEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 Manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905103 Nr: 33625-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRDC, ELIANE APARECIDA RODRIGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 18/06/2018 às 09:00 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 831759 Nr: 37395-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RODRIGUES SOARES, KELEN 

TAQUES SIQUEIRA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO URANY DE CASTRO - 

OAB:16539/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

RODRIGO MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023121 Nr: 33473-46.2015.811.0041

 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: TANIA MARIA MARQUES DE ABREU

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760696 Nr: 13070-61.2012.811.0041

 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: JOSHE MARIANE DA SILVA CRUZ, MARIA JOSÉ DA 

SILVA DIAS CRUZ

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 14/08/2018 às 09:00 horas, realizar-se-á no Consultório do Perito, Dr. 

Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, 

Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá (entrada pela Rua 

das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 / 99223 7073, 

sendo que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução 

da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 461622 Nr: 30512-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 826452 Nr: 32378-49.2013.811.0041

 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: GILBERTO ATAYDES ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187522, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos em Correição.

 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Dano Moral ajuizada por Gilberto Ataydes Alves em face de Banco 

Bradesco Cartões de Crédito S/A.

O banco requerido arguiu, em sede de preliminar, a ocorrência de 

litispendência em razão do Processo n.º 32378-49.2013.8.11.0041 
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ajuizado perante o 2º Juizado Especial de Cuiabá.

Ocorre que em consulta ao andamento processual, por meio do Sistema 

PROJUDI, verifiquei que este processo noticiado pelo banco requerido foi 

ajuizado posteriormente a esta ação indenizatória, tendo, inclusive, havido 

sentença com resolução de mérito nos autos, razão pela qual não se 

configura a litispendência.

Entretanto, devido a cópia da inicial protocolada no juizado especial, 

colacionada às fls. 103/109, demonstrar a mesma identidade de partes e 

causa de pedir, faz-se necessário juntar aos autos o conteúdo da 

sentença prolatada com o fito de averiguar a ocorrência de coisa julgada.

Assim sendo, em atenção aos artigos 8º e 9º do CPC, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a cópia da 

sentença de mérito proferida no Processo nº 32378-49.2013.8.11.0041.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 28 de Fevereiro de 2018.

Decisão
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CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006230-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE DO 

ROSARIO DE ALMEIDA, TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA, CANDIDO 

FIRMINO DE ALMEIDA, LENIR ALVES DE ALMEIDA, LIDIO ESTEVAO DE 

ALMEIDA, BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, EDIOGO NUNES DA SILVA, 

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA REQUERIDO: ANTERO PAES DE 

BARROS NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS W 

Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por José do Rosário de Almeida, Tereza 

Luciana de Almeida, Candido Firmino de Almeida, Lenir Alves de Almeida, 

Benedita de Almeida Silva, Ediogo Nunes da Silva, Lídio Estevão de 

Almeida e Noemia Eva de Almeida em face de Antero Paes de Barros Neto 

e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narram os autores que são legítimos proprietários 

do imóvel denominado “Forquilha”, com área total de 793 há e 3.113 m², 

inscrito no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta 

Comarca sob a Matrícula nº 71.394. Asseveram que o imóvel está em 

nome de Clara Pires de Almeida, assim como que receberam a área por 

força de partilha da herança inventariada nos autos n.º 2002/98. 

Sustentam que a posse do imóvel está sendo exercida pelo requerido 

Antero Paes de Barros de forma injusta, posto que desprovida de 

qualquer título que a ampare. Argumentam que, em decorrência de Ação 

de Nulidade de Ato Jurídico, autuada sob o Código 271448, restou 

determinado o cancelamento do registro de escritura fraudulenta no R-3 

da matrícula do imóvel. Informam, ainda, o ajuizamento de demandas 

anteriores, envolvendo a mesma área, quais sejam, a Ação de Interdito 

Proibitório n.º 466697 e a Ação de Reintegração de Posse n.º 701085. Ao 

final, requerem, em sede de tutela de urgência, que lhes seja restituída a 

posse do imóvel ou, subsidiariamente, que sejam os requeridos intimados 

para que apresentem o título que ampare o seu exercício de posse sobre 

o bem. É a síntese. DECIDO. Ab initio, com fulcro no art. 538, inciso I, da 

CNGC-Foro Judicial, DEFIRO a tramitação prioritária do feito, ante a 

presença de pessoa idosa no polo ativo da demanda. Outrossim, ante o 

teor dos documentos apresentados nos movimentos de Id. nº 12590246 e 

12616687, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Passo, pois, à apreciar os pedidos contidos na exordial. Pois bem. 

Como é cediço, a ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário 

que não tem a posse contra o não proprietário que a tem, visando à 

retomada do bem. Encontra fundamento no art. 1.228, caput, do Código 

Civil, que assim dispõe: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha”. Sendo assim, para que haja 

o deferimento de tutela provisória de urgência visando a retomada 

antecipada do bem em curso de ação reivindicatória, a parte autora deve, 

em sede de cognição sumária, comprovar o domínio sobre o imóvel que 

reivindica, assim como demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse 

imóvel. Deve, ainda, comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 

do Código de Processo Civil, isto é, a evidência da probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, no 

caso em exame, noto que o pedido de retomada antecipada não merece 

amparo initio litis. Com efeito, a parte requerente não demonstrou nem que 

é proprietária da área objeto dos autos, nem que a posse dos requeridos é 

injusta. Sobre a propriedade do imóvel, verifica dos autos que os autores 

apresentaram fotocópia da matrícula do imóvel no movimento de Id. nº 

12185862. Porém, na mesma não constam como proprietários os 

requerentes, mas sim a pessoa de Clara Pires de Almeida. Ainda que os 

autores sustentem terem herdado a área, bem como tenham apresentado 

fotocópia da sentença de homologação da partilha (Id. nº 12185896), é 

certo que não há prova da transferência da propriedade do imóvel quando 

ausente o registro do formal de partilha. Assim sendo, compete aos 

autores apresentarem matrícula atualizada do imóvel, com o respectivo 

registro do formal de partilha. Da mesma forma, para o alcance da tutela 

provisória pretendida, deve haver comprovação da posse injusta dos 

requeridos sobre o bem, o que não se verifica no caso dos autos, 

mormente considerando as decisões judiciais anteriores, proferidas nos 

autos da Ação de Interdito Proibitório n.º 466697 e da Ação de 

Reintegração de Posse n.º 701085 (Id. nº 12185911), que tramitaram 

nesta Comarca. In casu, embora a natureza desta ação seja petitória, não 

há como ignorar o julgamento improcedente da ação n.º 

35707-74.2010.811.0041, Código 701085, que tramitou perante o Juízo da 

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário, na qual foi reconhecido o 

exercício da posse da parte ré sobre o imóvel. Ademais, consoante o art. 

300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência 

de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a 

reversibilidade da medida. Entretanto, no caso em apreço, os documentos 

carreados ao feito não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a 

probabilidade do direito dos autores, de modo que, a meu ver, a questão 

posta demanda maior dilação probatória, para apuração dos fatos. Além 

disso, entendo ausente a urgência necessária para a concessão da 

imediata da imissão na posse, posto que os elementos trazidos pelos 

autores demonstram que a ocupação do imóvel pelos réus não é recente, 

razão pela qual há perigo de risco de dano inverso, acaso concedida a 

medida liminar. Diante destas explanações e considerando esta fase de 

análise de análise preliminar, não há como deferir o pleito antecipatório, até 

porque inexiste nos autos demonstração de que a espera pelo 

contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou a 

efetivação do direito da autora. Nesse sentido, vide os julgados a seguir, 

in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA 

DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR NEGADA. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que, nos autos da ação 

reivindicatória. Movida pelos agravantes, indeferiu o pedido de concessão 

de tutela de urgência para imissão dos autores na posse do imóvel em 

questão, bem como recebeu a emenda à exordial, a fim de incluir no polo 

passivo o responsável pela banca de jornais instalada no imóvel. 2. 

Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não. Preenchidos. Necessidade do 

aguardar o exercício do contraditório. Decisão mantida. 3. Agravo de 

instrumento não provido.” (TJSP; AI 2166965-75.2016.8.26.0000; Ac. 

11191893; Pacaembu; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Alexandre Lazzarini; Julg. 20/02/2018; DJESP 08/03/2018; Pág. 2599). 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA DE POSSE 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR NEGADA EM 1ª 

INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E DE 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1.Da análise 

dos autos, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a 
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exigência legal referente à posse injusta. Ainda que o Agravante tenha 

comprovado a titularidade e a individualização do bem, falta comprovação 

de que o Agravado esteja na posse de forma injusta; 2.Se o feito carece 

de provas substanciais para a caracterização da medida ou que 

demonstrem situação de dano irreparável ou lesão grave, necessitando de 

maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela 

antecipada.”(TJMT, AI 124701/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Portanto, não restando 

demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o 

indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Por fim, no que se refere ao 

pedido subsidiário, no sentido de que o requerido seja intimado para 

apresentar o título ou instrumento que ampare a sua posse, também não 

comporta acolhimento, posto que despicienda ordem judicial para tanto, já 

que constitui ônus da parte requerida comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, CPC). 

Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 03 de Julho de 2018, às 09h00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. CITE-SE a parte requerida, 

observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de Abril de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010086-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDILENE CARVALHO BUENO (REQUERENTE)

MIGUEL ALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010086-77.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MIGUEL 

ALVES BUENO, GLEYDILENE CARVALHO BUENO REQUERIDO: 

BRADESCO SAUDE S/A AT Vistos em correição. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada 

por Miguel Alves Bueno e Gleydilene Carvalho Bueno, em desfavor de 

Bradesco Saúde S.A, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Aduzem os autores na inicial que o primeiro requerido é empregado da 

empresa Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais, a qual possui 

convênio empresarial de plano de saúde com a requerida. Assevera que, 

em razão do convênio, o primeiro requerido incluiu como seus 

dependentes a sua esposa, a segunda requerente, e seus filhos. 

Esclarece que no ano de 2004, a segunda requerente foi diagnosticada 

com Trombocitemia Essencial CID D47.3, necessitando fazer uso contínuo 

da medicação Interforon, devidamente coberta pelo plano de saúde. 

Menciona que, após a realização de novas consultas e exames, foi 

solicitado pelo médico a substituição da medicação de uso contínuo, em 

virtude da ocorrência de lapso de memória. Informa que a nova medicação 

prescrita é o medicamento cloridrato de anagrelide 0,5 mg (agrylin). Narra 

que, após a solicitação do medicamento, o mesmo foi negado sob 

alegação de que o mesmo não era coberto pelo plano. Sustentam que 

tentaram adquirir o medicamento, todavia o farmáco possui valor elevado. 

Por essa razão, pugnam, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

seja compelida a autorizar e custear o fornecimento do medicamento. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento, porque, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito. 

Isso porque, as informações contidas nos autos são suficientes a 

evidenciar que a autora possui trombocitemia essencial (CID D. 47.3), 

conforme relatório médico constante nos Ids nº 1274446, 12744454 e 

12744461. Ressai dos autos, ainda, documento emitido pela requerida, do 

qual é possível inferir que a recusa para fornecimento do medicamento 

tem como fundamento a ausência de cobertura para medicação oral, 

domiciliar não oncológica (Id nº 12744484). Ocorre que, analisando 

detidamente o contrato firmado, notadamente o item 4-Despesas não 

cobertas pelo seguro, não há vedação para cobertura de medicação oral. 

É cediço que orientação do Código de Defesa do Consumidor, 

precipuamente o art. 47, é no sentido de que a interpretação das cláusulas 

do contrato de plano de saúde devem ser aferida de maneira mais 

favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica, in 

verbis: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor.” Ademais, a relação entre segurados e 

plano de saúde, submete-se as regas do CDC, nos termos da Súmula 469 

do STJ. Deste modo, não havendo vedação no instrumento contratual para 

o custeio do medicamento solicitado, com espeque no art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor, vislumbro a probabilidade do direito da parte 

autora. Da mesma forma, encontra-se o pressuposto do perigo de dano, 

pois a não viabilização do medicamento imporá risco à saúde e à própria 

vida da parte autora. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, entendo 

que, no caso concreto, os direitos fundamentais de preservação da vida e 

da saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da 

autora e o evidente perigo de dano. Por fim, o §3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a 

cobrança do medicamento disponibilizado. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, 

no prazo de 48 (quarenta e oito horas), autorize e custeie o medicamento 

cloridrato de anagrelide 0,5 mg (agrylin), conforme prescrição médica (Id 

nº 12744461), até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso de 

descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c 

art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de 

até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de Junho de 2018, às 

11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 
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com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, em regime de 

Plantão. Cuiabá, 17 de Abril 2018. Bruno D’Oliveira Marques Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002631-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO NILMAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (RÉU)

ALESSANDRA JUNQUEIRA SESTI CABRAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002631-61.2018.8.11.0041 AUTOR: EUGENIO 

NILMAR DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA - ME, ALESSANDRA JUNQUEIRA 

SESTI CABRAL IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 18 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006986-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ERLON GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO WILSON DE MESQUITA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1006986-17.2018.8.11.0041 AUTOR: 

ALESSANDRO ERLON GODOY RÉU: JOAO WILSON DE MESQUITA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. 

Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1042422 Nr: 42712-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE AMARAL CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:7730 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 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: EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS

Data da Carga:16/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890522 Nr: 23584-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BRAGA LEITE -ME ( DENTE CLIN CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS ), FABIO BRAGA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL), EMBRATEL 

- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso adesivo tempestivo, de fls. 202, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 778558 Nr: 31962-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SILVA MARTINS, ANNA PAOLA DE MATOS 

MARTINS, VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO IBI S/A 

BANCO MULTIPLO, VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, BRUNO SILVA MARTINS, ANNA PAOLA DE MATOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070, JOSY 

ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A, 

JOSY ANNE MENEZES G. DE SOUZA - OAB:10.070

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THEODORO 

GOMES - OAB:16.018-A/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA 

- OAB:7276-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada NP 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA efetuasse o pagamento determinado. 

Impulsiono os autos intimando a parte exequente MASTERFLEX LOCAÇÃO 

DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711726 Nr: 4793-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE BRAGA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT
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 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: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI

Data da Carga:16/04/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 338987 Nr: 9582-40.2008.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 106686 Nr: 569-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA MULLER DE SOUZA, AMANDA MULLER5 

COELHO DE SOUZA, V.L.B.S e A B.C.S. repr por SHIRLEI LAURET BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARI GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO - 

OAB:4.071/MT, EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - OAB:10588, Felix 

Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos para intimar pessoalmente a parte executada para 

manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 111883 Nr: 27494-26.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERISE COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:6.445 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Considerando que o advogado fez carga rápida e não devolveu os 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: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

Data da Carga: 12/04/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 727828 Nr: 23726-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: CLAUDIONOR ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOELA TEREZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação (fls. 1142) tempestivo, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 721447 Nr: 16951-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:234.989/SP, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130752 Nr: 23295-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELE SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 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.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011944-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEI FERREIRA BATISTA (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024137-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR AUGUSTO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014559-77.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRIA MONGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016634-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDU MATEUS OLIVEIRA RIBEIRO (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017955-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DE PAULA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018887-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000962-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021140-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SOLON DE ARRUDA MENDES (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005103-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010668-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO LOURENCO PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015011-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEAN CARLOS LINS NEVES (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 
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Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001776-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019915-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA QUEIROZ DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023639-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALVES CORREA (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015988-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ANTONIO RODRIGUES BATISTA (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007923-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022218-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BARCELOS FLORES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015907-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE AUXILIADORA DE CARVALHO (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017840-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON GONCALO SILVA GUIMARAES (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)

 

Impulsiono o feito para intimar a Requerida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da custas processuais devidas, conforme 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007046-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON SCHEFFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - PR0038105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 
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apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005985-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CARLOS MINERACAO LTDA. (EXECUTADO)

MICHAEL ALEXANDER SHAW WALKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Defiro o pedido constante na petição de Id. 12634856, e nos 

termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das 

custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 

no processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, 

do NCPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado o pagamento da 

primeira parcela, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, 

contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, 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. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Defiro ainda os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029854-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOREIRA PENNA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para apresentar os atos constitutivos e 

alterações contratuais da ré, arquivadas na JUCEMAT, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009110-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA DE ARRUDA CRUZ OAB - MT10951/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Quanto ao pedido de Id. 12761246, mantenho a decisão de Id. 

12737099, por seu próprio fundamento. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência designada. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016062-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA AMORIM (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar o título 

executivo judicial. Apresentado o documento nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente como 

mandado e, após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 

30 dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 

da CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006493-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICASSIO JOSE BARBOSA (RÉU)

LIDIO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 19/06/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037185-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Marilu Cury Haddad (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

JOSE HADDAD NETO OAB - 616.128.711-00 (REPRESENTANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

AMIL SAUDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 19/06/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 
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Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022767-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POVOAS & CORREA POVOAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT17276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MORAES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032165-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN MONTE LIBANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. G. DE ALMEIDA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 25/06/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em relação a parte requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando 

o processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023346-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015755-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. R. LAGO - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora peticiona requerendo a emenda da 

inicial (Id. 12310582), afirmando no corpo da petição que é necessário que 

o arbitramento de indenização por danos morais seja efetuado no valor de 

R$ 40.000,00, todavia, no campo dos pedidos, requer a indenização no 

importe elencado na inicial, a qual está formulada na quantia de R$ 

30.000,00 (Id. 12116035). Assim, para facilitar eventual julgamento de 

mérito, intime-se a parte autora para informar com clareza o valor que 

pretende receber a título de indenização por danos morais, se necessário, 

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, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007317-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a autora deixou de apresentar a ficha financeira 

referente ao mês 11/2017, além disso, observa-se que a restrição do 

nome da autora foi inserido pela ré em 18/03/2018 (Id. 12508732); o 

pagamento da parcela questionada foi realizado em 20/03/2018 (Id. 

12508735); o extrato do SPC/Serasa foi retirado em 21/03/2018 (Id. 

12508732), e a demanda foi proposta em 22/03/2018, ou seja, 

possivelmente, do lapso do pagamento ao ajuizamento da ação, não houve 

tempo hábil para o réu promover a baixa da negativação. Assim, intime-se 

a parte autora para apresentar a ficha financeira referente ao mês 

11/2017, bem como extrato atualizado do SPC/Serasa, para comprovar 

que o réu ainda mantém a restrição em nome da autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010083-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

GEOVANILDA DOS SANTOS DULTRA OAB - 022.093.745-10 

(REPRESENTANTE)

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: 

TAIANA DULTRA SANTIAGO REPRESENTANTE: GEOVANILDA DOS 

SANTOS DULTRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 27/06/2018, às 08:45 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009812-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSIAS 

SANTANA DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009814-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

BARBOSA DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 08h45min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009839-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LADISLAU VIEIRA DA SILVA 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, 18 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009849-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA COSTA GALVAO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DENILSON 

DA COSTA GALVAO Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 09h45min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009854-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARCULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIO 

MARCULINO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007209-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: JOANA 

GOMES DE CASTRO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 09h15min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008460-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL EMILIANO DA CONCEICAO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

EMILIANO DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009877-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONILDA ROSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DONILDA 

ROSA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009905-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DA SILVA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ARLINDO 

DA SILVA RAMOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/07/2018, às 10:15 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 302665 Nr: 14436-14.2007.811.0041

 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: FRANCIELI BERWANGER MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BEATRIZ NOVIS NEVES GONÇALES DE 

OLIVEIRA, AGROPECUÁRIA ANINHA NOVIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 
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PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Visto.

Declaro encerrada a instrução processual.

Intime-se a parte autora para apresentar razões finais, no prazo de quinze 

dias (art. 364, § 2º, NCPC).

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerida, para cumprimento no 

mesmo prazo acima.

Após, volte-me concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 306077 Nr: 15734-41.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS DINÂMICO 

EXPRESS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ RICARDO NUNES, LUIZ CARLOS 

NUNES, ODETE DE SOUZA NUNES, CRISTIN A FERNANDES VEIGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Código 306077

Visto.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da 

embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão 

embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 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, 

mantendo intacta a sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889564 Nr: 22951-91.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAFDS, JOÃO ETERNO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES - OAB:7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Diante do exposto, rejeito esta preliminar.E, não havendo irregularidades e 

estando o processo em ordem, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido se o hidrômetro acoplado no bloco de cimento estava em pé 

ou deitado; se foi realmente a causa do acidente narrado na inicial e se no 

local haviam ou não prepostos da ré.Defiro a produção da prova oral 

postulada pela parte ré (fl. 130), consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, já que o requerimento de depoimento pessoal do autor resta 

prejudicado por se tratar de menor.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 

de ____/____/2018 às ____:____ horas.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882371 Nr: 18189-32.2014.811.0041

 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: DOMINGOS ADELMO DALL'ACQUA, ALESSANDRO 

TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREMIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ, ELIAS GENTIL DE SOUZA, 

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Visto.

 Sobre o pedido de suspensão do feito (fls. 759/761), intime-se a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107674 Nr: 13709-40.2016.811.0041

 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: REGINALDO DE FIGUEIREDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER SEGUROS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 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 à inscrição 

no nome do autor no banco de dados da Serasa (fl. 27), confirmando a 

antecipação de tutela deferida às fls. 35/36, para determinar a exclusão 

definitiva do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

que tange ao débito questionado nos autos.Considerando que cada 

litigante foi, em parte, vencedor e vencido, caberá a cada um deles o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, conforme disposto no artigo 86 do NCPC. Todavia, o autor 

ficará isento do pagamento por ser ele beneficiário da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

13 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952682 Nr: 1310-13.2015.811.0041

 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: GERALDO GOMES ROSA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 
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OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Cobrança Securitária Com Pedido de Liminar promovida por 

Geraldo Gomes Rosa ME em desfavor de Aliança Brasil Seguros S/A, para 

condenar esta ao pagamento de R$ 5.676,72 (cinco mil, seiscentos e 

setenta e seis reais e setenta e dois centavos), que deverá ser corrigido 

pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a 

contar do evento danoso.Considerando que a parte ré ensejou a 

propositura da presente demanda, tendo o autor recorrido ao Judiciário 

para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do principio da 

causalidade, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º Novo 

Código de Processo Civil.Certifique-se o trânsito em julgado e após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022051 Nr: 32940-87.2015.811.0041

 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: ALFREDO ALMERINDO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Reclamação Especial Pelo Procedimento Sumário Com Pedido de Liminar 

promovida por Alfredo Almerindo Monteiro em desfavor de Tim Celular 

S/A., para declarar inexistente o débito de R$ 34,60 (trinta e quatro reais e 

sessenta centavos) que deu ensejo à inscrição do nome do autor no 

órgão de restrição ao crédito (fl. 18) e confirmar a liminar deferida às fls. 

36/37.Condeno a ré a indenizar os danos morais experimentados pelo 

autor 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 a requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86, do Novo Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033670 Nr: 38444-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE KAY DO AMARAL VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. COSTA OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na Ação 

Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação por Danos Morais 

com Pedido de Tutela Antecipada promovida por Denise Kai do Amaral 

Vieira em desfavor de Banco Toyota do Brasil S/A, para condenar o réu 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento, acrescido de juros de 1% a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). Considerando que a parte ré ensejou a propositura da presente 

demanda, tendo a autora recorrido ao Judiciário para ver resguardado o 

seu direito, cabível a aplicação do principio da causalidade, para condenar 

a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de 

abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1045590 Nr: 44165-07.2015.811.0041

 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: LEVY BATISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos 

Morais e Pedido Liminar promovida por Levy Batista em desfavor de Banco 

Itaucard S/A, para declarar inexistente a relação jurídica discutido nos 

autos e que deu origem a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito (fl. 19), confirmando a liminar deferida às fls. 20/21 

que determinou a exclusão do nome do requerente do cadastro de 

inadimplentes. Condeno o réu a indenizar os danos morais experimentados 

pelo autor 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 (Sumula 54 STJ). 

Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º c/c parágrafo 

único do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097991 Nr: 9683-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSL, ELAINE COSTA SOARES LIMA, WELINGTON 

JULIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil e, considerando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar de Exibição 

de Documentos promovida por João Pedro Soares Lima, representado por 

seus genitores, Elaine Costa Soares Lima e Welington Julio de Lima. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131751 Nr: 23772-27.2016.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT, GUILHERME LIBERATTI - OAB:16.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência promovida por Rodrigo Silveira Dias em desfavor de Lojas 

Riachuelo S/A, para condenar esta ao pagamento de danos morais 

experimentados pelo autor, 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. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736291 Nr: 32710-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS RIO 

VERDE LTDA COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá Filho - OAB:

 Código 736291Visto., convém registrar que o contador judicial já incluiu a 

multa de 10% e honorários para esta fase de cumprimento de sentença, 

este fixado à fl. 342, conforme descrito na planilha de fl. 802.Verifica-se 

também que o requerido não foi intimado para se manifestar acerca do 

cálculo de fls. 802/803, assim, determino sua intimação, na oportunidade 

deverá se manifestar sobre o laudo de avaliação de fls. 731/732, no prazo 

de cinco dias. Observa-se ainda que, sobre a penhora no rosto dos autos, 

a ordem de restrição originária partiu do juízo da 6ª Vara Cível desta 

Capital (código 420849, fl. 53), todavia, o referido processo foi 

redistribuído para a Comarca de Várzea Grande/MT, tramitando atualmente 

na 3ª Vara Cível, sob código n. 26503 (fls. 372/385). Por isso, 

promova-se, com urgência, a correção dos dados na certidão da penhora 

no rosto destes autos, e encaminhe-se o ofício de fl. 871 ao referido juízo, 

com respectiva resposta também ao ofício de fl. 872-v, esclarecendo que 

a primeira adjudicação (imóvel matriculado sob n. 1.521) realmente foi 

deferida sem a observância da restrição, por juiz diverso e que à época 

presidia o feito, entretanto, tal ato possivelmente se justifica pela 

existência de diversos processos (principais e suplementares) e 

execuções, o que ocasionou tumulto processual, mas agora foi 

estabilizado, e que ainda há imóvel penhorado neste feito, matriculado sob 

n. 1.515, assim, deverá informar o valor atualizado da dívida e como 

pretende saldar a obrigação, vez que o credor neste processo também 

pretende adjudicar o citado bem. No mais, cumpra-se a ordem de 

desentranhamento das petições e documentos, determinado no terceiro 

parágrafo da decisão de fl. 778.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de abril 

de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1142477 Nr: 28500-14.2016.811.0041

 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: ADRIANO DOMINGOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604, JANAYNA NUNES 

DE ARRUDA - OAB:17.625, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, 

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - OAB:15199

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Adriano 

Domingos Gomes na Ação de Indenização Por Danos Morais Decorrentes 

de Ato Ilícito promovida em desfavor da Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Cuiabá – Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ele 

é beneficiário da justiça gratuita o pagamento ficará suspenso.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de abril de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 822950 Nr: 29083-04.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTÔNIO MALUF, JULIO 

VALMORBIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANOVA RAPOSO QUINTELA 

TAQUES - OAB:5.379, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, 

Luciano André Frisão - OAB:8340-B/MT, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659/MT

 Vistos.

Proceda-se a abertura de novo volume.

Diante da impossibilidade da composição amigável anunciado à fl. 226/227, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10/ 07 / 2018 às 

15 : 30 horas.

 Intimem-se as partes. Cumpre registrar que 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. 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773171 Nr: 26303-28.2012.811.0041

 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: EDEMILSON NONATO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, TRANSPORTES NORTE MARINGA LTDA, 

VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 Vistos.

 Apesar do autor não concordar com a perícia determinada nos autos, 

entendo que a mesma é indispensável para o deslinde do feito, além do 

que foi postulado pela requerida sendo, portanto direito da mesma a 

realizada da prova postulada, assim mantenho da prova pericial 

determinada à fl. 416.

Defiro o pedido de fl. 421 para a realização da prova pericial na Comarca 

de Rolim de Moura – RO.

No mais, indefiro o pedido de prazo para a apresentação de quesitos e 

assistente técnico, considerando que o prazo do autor começou a fluir da 

decisão de fl. 415/416.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114003 Nr: 16328-40.2016.811.0041

 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: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização Por Dano 

Moral promovida por Moacir Maximiano Mattos em desfavor de Tim Celular 

S/A, para declarar inexistente o débito de R$ 32,90 (trinta e dois reais e 

noventa centavos), discutido nos autos, e determinar que a ré promova a 

exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.Condeno ré ao 

pagamento de indenização dos danos morais experimentados pelo autor, 

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 a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no 

artigo 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777124 Nr: 30468-21.2012.811.0041

 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: OSVALDO TETSUO TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES 

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, SANDRA MARA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Vistos.Por fim, quanto a preliminar a carência da ação da reconvenção, 

vez que pretende a reconvinte/requerida discutir a demarcação de terra, 

não merecem guarida as alegações do autor/reconvindo considerando 

que se houve a sobreposição de áreas deverá ocorrer uma demarcação 

dos imóveis, assim rejeito esta preliminar.DEFIRO a produção de prova 

pericial postulada pelas partes, e considerando que o pedido da 

reconvenção versa sobre a demarcação das terras, a fim de atender o 

disposto no artigo 579 CPC, para levantar o traçado da linha demarcanda, 

bem como cumprirem as regras do art. 580 do mesmo diploma legal, 

nomeio, para a função de arbitrador, Marciane Prevedello Curvo, 

engenheira civil, com endereço na Rua da Imbuias, n. 74, Condomínio 

Alphaville Cuiabá, também nesta Capital, telefone: (65) 3619-5650/ 

8414-4141. E como agrimensor, Lourenço Mitunori Hayashida, engenheiro 

agrimensor, CREA 514/D, com endereço na Rua 38, n. 740, bairro Boa 

Esperança, Cuiabá-MT, telefone: (65) 3028-3899/9972-3251, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC.Após, intime-se o Perito Judicial para 

apresentar, no prazo de 05 dias, proposta de honorários, e contatos 

profissionais, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas 

as intimações, conforme determina o artigo 465, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil. Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo 

que os honorários serão rateados pelas partes (art. 95, NCPC). No mais, 

sendo a matéria discutida de direito e fatos provados por documental, 

indefiro a prova oral pretendida pelo autor.Indefiro o pedido de ofício de fl. 

207, por falta de amparo legal.Após, cumprida as determinações acima, 

bem como apresentado o laudo pericial manifestem-se as partes e 

volte-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 370131 Nr: 6770-88.2009.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYI MENAHEM RIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Considerando que em 21.08.2017 a perita nomeada à fl. 90, foi intimada 

para apresentar e honorários periciais e até a presente nada não se 

manifestou, demonstrando assim o seu desinteresse pela perícia, desta 

forma substituo-a, pelo perito grafotécnico Thyago Jorge Machado, 

podendo ser contatado pelo e-mail tmachado@forenselab.com e pelo 

telefone (65) 98112-2338, independentemente de compromisso (art. 466 

do NCPC), conforme decisão de fl. 90.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 447114 Nr: 21203-63.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DO CARMO CONRADO, JOEL SANTANA 

CONRADO, ROSELI DO CARMO CONRADO, ROGÉRIO DO CARMO 

CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORISVALDO BRITO DA 

SILVA - OAB:57.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DIAS - OAB:SP 

167.335-A, JÚLIO CESAR GOULART LANES - OAB:13.329- A, Ricardo 

Azevedo Sette - OAB:138486-A/SP

 Vistos.

Verifica-se que a parte Ré apresenta contestação às fls. 51/87 e 162/180, 

assim intime-a para esclarecer qual das contestações deverá permanecer 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de intimação desta decisão, volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1119958 Nr: 18763-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATO CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ OSTERNACK 

REZENDE - OAB:21.610 AOB/PR, ELAINE CRISTINA OGLIARI SUZUKI - 

OAB:9.744 OAB/MT

 Vistos.

Diante da informação de fl. 61, oficie-se, com urgência, a Caixa 

Econômica, encaminhando cópia dos comprovantes de depósitos de fls. 

35, 47, 50, 60, 63, 69-v e 74, para que proceda a transferência dos 

valores para a Conta Única do Tribunal de Justiça.

No mais, intime-se o executado para se manifestar sobre o pedido de fl. 

36/39, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707626 Nr: 1159-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO 

QUEIROZ - OAB:22.230-A/MT

 A executada fez o pagamento voluntário à fl. 295, no valor de R$ R$ 

7.212,40 (sete mil duzentos e doze reais e quarenta centavos).

Em seguida, foi determinando que a exequente apresentasse o cálculo 

correto do crédito nos termos exatos da sentença, tendo apresentado à fl. 

306/307 o valor da condenação abatido a importância do pagamento 

voluntário, restando um saldo remanescente de R$ 637,12 (seiscentos e 

trinta e sete reais e doze centavos).

Assim, intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 637,12 

(seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos) atualizado até a data do 

depósito, 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).

Expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento do valor 

incontroverso depositado à fl. 295, devidamente atualizado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897714 Nr: 28089-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEA HUGUENEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INÊS ZANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585/MT, VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10.044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17510

 Vistos.

 A parte exequente se manifesta às fls. 260/261 concordando com o 

pagamento voluntário de fl. 258 e postula pela expedição de alvará.

Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos à fl. 258 

em favor da exequente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808395 Nr: 14860-46.2013.811.0041

 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: AUGUSTO ADIR CAPELARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGUES DA CUNHA, FLAVIO 

AURÉLIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que foi nomeado como curador do réu, Flávio Aurélio de 

Oliveira, o Núcleo de Pratica Jurídica da Unic, entretanto diante do Ofício 

015/Unijuris de 01.03.2018, que informa que o núcleo suspendeu o 

recebimento de nomeações até 20.08.2018, substituo o curador especial 

nomeado à fl. 104, por um dos membros da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos da decisão supracitada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1291790 Nr: 5502-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA PAIXAO VICENTE, GDPV, LVDPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA 

SILVEIRA - OAB:, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO CANAN - OAB:9180-0, TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - 

OAB:10.913-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Visto.

Designo o dia 03 / 07 /2018, às 16 h 00 min, para a realização da audiência 

objeto do ato deprecado.

Comunique-se a data ao juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência 

às partes/procuradores.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo 

obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC.

A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses previsto no § 4° do artigo 455 do CPC.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008389-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKASE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DA SILVA BATISTA (RÉU)

ANALU IBANHES PAES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo do embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, 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. Aguarde-se a realização da 

audiência designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007993-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT18054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA MONTEIRO TOSONCIN (RÉU)

PEDRO HUGO MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

ROBERTO DOS SANTOS (RÉU)

GIOVANA MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

MONICA MONTEIRO DA SILVA (RÉU)
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ANGELICA MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

JOAO PAULO M MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

CAMILA MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

NORLY CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA COVEZZI (RÉU)

JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a correção do valor da causa para R$ 450.000,00. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Elaine de Lima em 

desfavor de Pedro Hugo Monteiro da Silva e Outros, aduzindo que 

conviveu em união estável com Paulo Monteiro da Silva Filho, por 32 anos, 

em uma casa tipo condomínio familiar, situada na Avenida XV de 

Novembro, n. 744, bairro Porto, nesta Capital, construída no terreno em 

nome de Antônia Augusta da Silva (genitora de Paulo), mas após o 

falecimento do seu companheiro, sofreu pressão dos familiares dele para 

deixar o imóvel, desocupando-o em outubro de 2015. Narra que 

atualmente reside com sua mãe, assim, pleiteia a concessão da tutela de 

urgência para ser reintegrada na posse do imóvel. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela autora, não se pode verificar, 

num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, conforme 

afirmado na inicial, a desocupação do imóvel pela autora se deu em 

outubro de 2015, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora. Não 

bastasse isso, apesar de a autora afirmar que os réus pretendem vender 

o imóvel, não apresentou qualquer prova nesse sentido. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Designo o 

dia 18/06/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc. ou recolher as custas de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004346-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Croácia Compercio e Locadora de 

Máquinas para Construção Ltda. em desfavor de Consórcio Engetuc, 

aduzindo ser credora da executada, na quantia atualizada de R$ 

548.762,69, e que tentou várias vezes receber seu crédito, sem sucesso. 

Narra que o Consórcio Barra do Pari, Consórcio Engetuc, Consórcio 

Marechalrondon, Consórcio Campus Universitário, Primus Incorporação E 

Construção Ltda., e a empresa Global Energia Elétrica S/A são 

administradas pela empresa Engeglobal Construções Ltda., pessoa jurídica 

da qual é composta por uma base societária que se confunde com as 

demais empresas, pela identidade de sócios, mesmo endereço, atividade, 

diretores, dentre outros, e que, inclusive, o conglomerado econômico foi 

reconhecido na justiça do trabalho. Assim, para garantia da satisfação do 

seu crédito, requer a concessão da tutela de urgência para que também 

seja reconhecido nesta esfera o grupo econômico formado pelas citadas 

empresas, e consequentemente seja oficiado a Energisa e Aneeel para 

que depositem em juízo eventuais valores a serem repassados para as 

empresas do grupo. 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] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela exequente, não se pode 

verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, 

pelos documentos colacionados no processo, a dívida está vencida desde 

2014, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, a 

exequente não apresentou qualquer documento para comprovar a 

existência de crédito, das empresas do suposto grupo, junto a Energisa e 

Aneel. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela exequente. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, 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. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como no do 

artigo 98, do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 
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LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas para Construção Ltda. em desfavor de Consórcio Campus 

Universitário, aduzindo ser credora da executada, na quantia atualizada 

de R$ 97.865,48, e que tentou várias vezes receber seu crédito, sem 

sucesso. Narra que o Consórcio Barra do Pari, Consórcio Engetuc, 

Consórcio Marechal Rondon, Consórcio Campus Universitário, Primus 

Incorporação e Construção Ltda., e a empresa Global Energia Elétrica S/A 

são administradas pela empresa Engeglobal Construções Ltda., pessoa 

jurídica da qual é composta por uma base societária que se confunde com 

as demais empresas, pela identidade de sócios, mesmo endereço, 

atividade, diretores, dentre outros, e que, inclusive, o conglomerado 

econômico foi reconhecido na justiça do trabalho. Assim, para garantia da 

satisfação do seu crédito, requer a concessão da tutela de urgência para 

que também seja reconhecido nesta esfera o grupo econômico formado 

pelas citadas empresas, e consequentemente seja oficiado a Energisa e 

Aneeel para que depositem em juízo eventuais valores a serem 

repassados para as empresas do grupo. 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] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela exequente, não se pode 

verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, 

pelos documentos colacionados no processo, a dívida está vencida desde 

2014, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, a 

exequente não apresentou qualquer documento para comprovar a 

existência de crédito, das empresas do suposto grupo, junto a Energisa e 

Aneel. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela exequente. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, 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. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como no do 

artigo 98, do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004731-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas para Construção Ltda. em desfavor de Engeglobal Construções 

Ltda., aduzindo ser credora da executada, na quantia atualizada de R$ 

97.019,16, e que tentou várias vezes receber seu crédito, sem sucesso. 

Narra que o Consórcio Barra do Pari, Consórcio Engetuc, Consórcio 

Marechal Rondon, Consórcio Campus Universitário, Primus Incorporação e 

Construção Ltda., e a empresa Global Energia Elétrica S/A são 

administradas pela empresa Engeglobal Construções Ltda., pessoa jurídica 

da qual é composta por uma base societária que se confunde com as 

demais empresas, pela identidade de sócios, mesmo endereço, atividade, 

diretores, dentre outros, e que, inclusive, o conglomerado econômico foi 

reconhecido na justiça do trabalho. Assim, para garantia da satisfação do 

seu crédito, requer a concessão da tutela de urgência para que também 

seja reconhecido nesta esfera o grupo econômico formado pelas citadas 

empresas, e consequentemente seja oficiado a Energisa e Aneeel para 

que depositem em juízo eventuais valores a serem repassados para as 

empresas do grupo. 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] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pela exequente, não se pode 

verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que, 

pelos documentos colacionados no processo, a dívida está vencida desde 

2014, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas agora. Ademais, a 

exequente não apresentou qualquer documento para comprovar a 

existência de crédito, das empresas do suposto grupo, junto a Energisa e 

Aneel. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela exequente. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, 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. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como no do 

artigo 98, do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 
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2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005104-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTOVAO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

AUGUSTINHO MORO (REQUERENTE)

ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (REQUERIDO)

FRANZ ROBERT DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Augustinho Moro, Ângela Cristina Rodrigues dos Santos e 

Christóvão Monteiro da Silva ingressaram com Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Reparação por Perdas e Danos com Pedido de Tutela de 

Urgência em desfavor de Sérgio Ricardo Silva Antunes e Franz Robert da 

Silva Correa, alegando que eram proprietários de 100% das quotas sociais 

da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., a qual foi 

vendida para os requeridos, e que foram entregue para estes os 

contratos para o devido reconhecimento de firma, entretanto, os réus não 

forneceram uma via para os autores. Pleiteia a tutela de urgência de 

natureza cautelar para que os requeridos apresentem o contrato de 

compra e venda firmado entre as partes, 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] No caso vertente, observa-se, pelos diversos 

documentos colacionados no processo, que as partes realmente estavam 

negociando a compra e venda da empresa MMS Comércio de 

Combustíveis e Serviços Ltda., e no documento de Id. 12001851, o sr. 

Elton Douglas Barros do Carmo, contador, declarou que prestou serviços 

e participou de todas as reuniões entre as partes até a conclusão da 

venda, e que foi entregue para os réus 04 (quatro) vias da minuta do 

contrato, para que eles realizassem o reconhecimento de firma em 

cartório, demonstrando a existência do primeiro requisito exigido pelo art. 

300 do NCPC, a saber a probabilidade do direito. Ademais, tal documento é 

necessário para instruir o feito, até porque o que discute é o cumprimento 

ou não do pacto, ressaltando interesse para ambas as partes. Diante do 

exposto, DEFIRO, na forma dos artigos 300 e 301, ambos do Novo Código 

de Processo Civil, a medida pleiteada, para determinar que os requeridos 

apresentem via do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 

acerca da empresa MMS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., no 

prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

15.000,00. No mais, designo o dia 25/06/2018, às 08h30min para audiência 

de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038099-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIMAIS INSTITUICAO DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência Débito com pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Milena dos Santos Coimbra em desfavor 

do Credimais Instituição de Crédito Produtivo Popular, afirmando que teve 

seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, ante a inadimplência de débito existente junto ao Banco, 

decorrente de contratos que afirma não ter assinado, sendo a dívida 

indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem 

sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem 

seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pela autora. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado 

pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 
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principalmente quanto à 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 25/06/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se o réu para comparecer, alertando-o de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 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.

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024123-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS CAETANO DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1024123-46.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Reivindicatória 

ajuizada por Maria Divina Leite em desfavor de Silas Caetano de Farias. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das despesas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que a guia indexada no ID nº 9353578 não 

se encontra devidamente preenchida, não podendo se auferir se a mesma 

refere-se ao presente feito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de agosto 

de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006211-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em 

Pagamento c/ Danos Morais proposta por Raimundo Pereira de Carvalho 

em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 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 legitimidade do autor, a ilicitude na 

conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de 

má prestação de serviço, a responsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia. Considerando o 

que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 10/05/2018 às 14:00 horas, para o depoimento pessoal da parte autora 

e do requerido, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Quanto a 

necessidade de outras provas, estas poderão ser solicitadas após 

realizada audiência de instrução.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1165619 Nr: 38207-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORDALINA TEIXEIRA G. DA 

CUNHA - OAB:17508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINHOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 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 

impugnar a contestação ofertada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1013002 Nr: 28832-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DIAS, LILIANE VELOSO RIBEIRO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da parte autora para no 

prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002916 Nr: 24660-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON BARBOSA DA SILVA, PERLA 

JEANE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos para proceder a intimação da parte requerente a fim de que se 

manifeste, no prazo de cinco (05) dias, acerca da carta precatória 

devolvida conforme fls. 92/131.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996882 Nr: 22098-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ALVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 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. 83/84 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045591 Nr: 44166-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FERREIRA DE SOUZA

 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

 Certifico que houve interposição do recurso adesivo pelo requerente, ato 

contínuo, procedo à intimação do requerido, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076293 Nr: 58109-76.2015.811.0041

 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: CRISTINA VALEJO CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/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 85/88 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1129453 Nr: 22799-72.2016.811.0041

 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: ADEMAR FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, em cumprimento 

à determinação de fls.25/26, intimo a parte autora para manifestar-se no 

prazo de quinze dias.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007159 Nr: 26421-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, CARLOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Leandro Ferreira da Cruz - 

OAB/MT 15.914 - OAB:, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005101 Nr: 25575-79.2015.811.0041

 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: MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 

INGLESA DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte requerente, no 

prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender de direito.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113950 Nr: 16316-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA DE CARVALHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J & J LOCADORA DE VEICULOS, JULIO 

QUENED DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre os AR's juntado aos 

autos.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977320 Nr: 12744-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977320 Nr: 12744-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 
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ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996766 Nr: 22069-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE INES RONDON DA SILVA, EDNIL RIBEIRO 

DA SILVA, ELIETE RIBEIRO DA SILVA CARVALHO, FERNANDO RIBEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - 

OAB:200.129/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 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 75/76 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 983626 Nr: 15639-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MENDES DA SILVA, LEONEL OLIVEIRA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAM LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Patrícia Rocha de 

Magalhães Ribeiro - OAB/MG 71.822 - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se a determinação de fl. 74, na íntegra, expedindo alvará do valor 

depositado a título de garantia do juízo (fl. 60) em favor do executado, 

Metropolitam Life Seguros e Previdência Privada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 982590 Nr: 15257-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA LINHAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:

 Código 982590Vistos.i nº 9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe:“Art. 3° Fornecedor 

é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial.§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei).Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova.Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências.Cumpra-se.Cuiabá, 

17 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 994769 Nr: 20924-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BECAF- TRANSPORTES AGENCIAMENTO E LOGISTICA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Roberta Nigro 

Franciscatto - OAB/MT 15.249 - OAB:

 Visto.

O ônus da prova foi invertido à fl. 108.

Mantenho os pontos controvertidos fixados à fl. 164.

 DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas partes (fl. 165 e 166): 

a) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze 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 para o dia 10 /07 / 2018 às 

14 : 00 horas.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1184599 Nr: 45356-53.2016.811.0041

 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: BEATRIZ MEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, 

Lyvia Christina Miranda Pedroso - OAB:19654/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o patrono da requerente para, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062110 Nr: 51929-44.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA MARA DA FONSECA SILVEIRA 

ARAÚJO, CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de proceder a intimação da parte requerente, no 

prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender de direito.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1072380 Nr: 56363-76.2015.811.0041

 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: DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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.

Fernando de O. Santos - Estagiário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55795 Nr: 1556-83.1990.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON SILVÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVÉRIO DA SILVA (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRO DA SILVA - 

OAB:10.516, SUELI SILVEIRA - OAB:3634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SUELI SILVEIRA, 

para devolução dos autos nº 1556-83.1990.811.0041, Protocolo 55795, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031045 Nr: 37281-59.2015.811.0041

 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: NEIDE DOS SANTOS SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 18 de abril de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959285 Nr: 6418-23.2015.811.0041

 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: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por Rafael 

Pereira Otano Peixoto em face de Banco Cruzeiro do Sul S/A e Banco 

Panamericano S/A para:a)Tornar definitiva a liminar concedida, e declarar 

inexistente a obrigação do pagamento do cartão de crédito não contratado 

pelo autor;b)Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). c)Determinar a repetição do indébito na forma simples, no valor 

de R$ 1.651,92 (um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e 

dois centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desconto 

e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.Em razão 

da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu, com a totalidade 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972505 Nr: 10496-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais e Materiais 

proposta por Daniel Correia de Souza em face de Banco BMG S/A e 

condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1069019 Nr: 54974-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Inexistência de 

Débito c/c Dano Moral proposta por Luiz Carlos da Silva em face de Banco 

Itaucard S/A. para:a)declarar a inexistência de débito no valor de R$ R$ 

2.284,00 e R$ 3.735,00, objeto de anotação junto ao SPC/SERASA e de 

discussão nos presentes autos;b)condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ);c)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 
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não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000042 Nr: 23463-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007669 Nr: 26633-20.2015.811.0041

 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: ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR, ERICA 

CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Erivaldo Gomes de 

Carvalho Junior e Erica Campos Alves em face de Plaenge Cuiabá 

Residencial Ltda a fim de:a)condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ);b)condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 133.187,29 (cento e trinta e três mil, cento e 

oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) corrigido monetariamente a 

partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

da citação.c)condenar a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Transitado em julgado e 

nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.Determino a expedição de Alvará para levantamento do valor 

residual da pericia realizada, nos termos como solicitado às fls. 787.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 30672 Nr: 163-84.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA FELIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR FREDERICO, EGIDIO 

FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021/MT

 Vistos, etc.

Agropecuária Felipe opôs Embargos de Declaração da decisão de fls. 

314/316, que alega omissa quanto a forma de atualização da dívida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos e determino a remessa dos 

autos ao contador judicial para elaboração de calculo com base nos 

valores constantes na Cédula Pignoratícia nº 011240291000015-2, às fls. 

11/13, individualizando o calculo de forma com juros, multa, valores 

corrigidos, litigância de má fé, entre outros.

Nos demais termos mantenho integralmente a decisão de fls. 314/317.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020446 Nr: 32154-43.2015.811.0041

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

ANDRADE FERREIRA DIAS - OAB:100101

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada por 

Francisco de Assis dos Santos em face de Banco Itaucard S/A 

para:a)Tornar definitiva a liminar concedida, para declarar inexistente a 

obrigação do pagamento do cartão de crédito não contratado pelo 

autor;b)Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

c)Determinar a repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em 

liquidação da sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

desconto e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do 

CC.Em razão da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu, com 

a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093282 Nr: 7622-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com estes fundamentos, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Joaquim Anselmo 

Mendes em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A a 

fim de:a)Tornar nula a fatura da unidade consumidora 6/2128062-3 

referente ao mês de fevereiro de 2016.b)Determinar a cobrança do valor 

correspondente à media de consumo, que corresponde a media de 
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consumo dos seis meses anteriores a fevereiro de 2016, procedendo a 

devolução dos valores pagos a maior, acrescido de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso; a título de danos materiais;c)Condenar o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997880 Nr: 22557-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo da perícia médica foi juntado as fls. 318/325 e, 

tendo em vista que não foi localizado depósito na conta judicial para esse 

processo, conforme extrato de fls. 333.

Intime-se a parte requerida para que deposite os honorários periciais 

fixado por esse juízo, comprovando no prazo de 48 horas.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1069703 Nr: 55274-18.2015.811.0041

 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: JUVENAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 126/127 intime-se o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo conforme 

requerido.

 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se requerendo o que entender de direito.

 Decorrido o prazo certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983285 Nr: 15516-32.2015.811.0041

 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: WILLIAN GONÇALVES GERVAZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo da perícia médica foi juntado as fls. 130/136 e, 

tendo em vista que não foi localizado depósito na conta judicial para esse 

processo, conforme extrato de fls. 143.

Intime-se a parte requerida para que deposite os honorários periciais 

fixado por esse juízo, comprovando no prazo de 48 horas.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004681 Nr: 25404-25.2015.811.0041

 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: ENDRYW ROCHA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo de cinco (05) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais, 

uma vez que o recurso interposto foi julgado desprovido.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997618 Nr: 22470-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Benes Hirschfeld - 

OAB:OAB/SP 171.674, José Armando da Glória Batista - 

OAB:OAB/SP 41.775

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento das partes, defiro o pedido e NOMEIO a 

empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de Outubro, nº 959, 

bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 3054-1122, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizarem o depósito dos valores correspondentes aos honorários 

periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o mesmo nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final do 

processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário 

da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980195 Nr: 14213-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIC CENTRO DE AUDIOLOGIA E APARELHOS 

AUDITIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 84, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087414 Nr: 4923-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Vistos, etc.

Analisando a manifestação da autora às fls. 175/185 e em consulta 

processual ao endereço eletrônico do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, observa-se que os processos ajuizados pelo requerido 

em face da Caixa Econômica Federal foram julgados sem resolução do 

mérito.

Diante do exposto e considerando que o processo foi distribuído no ano 

de 2016, revogo a suspensão determinada às fls. 106 e determino o 

prosseguimento do feito.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, desocupar o 

imóvel em discussão nos autos, sob pena de desocupação forçada a 

partir do fim deste prazo.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1271177 Nr: 28055-59.2017.811.0041

 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: ARI RAMOS SALDIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAILD MARIA COUTINHO TIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965208 Nr: 7037-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDO MAIA DA COSTA, JOÃO BOSCO MAIA DA 

COSTA, IRANIL MAIA DA COSTA LEITE, FRANCISCA MAIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FERNANDO ALVES CANOFF, 

VALDIRENE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGA - 

OAB:3079-A, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275074 Nr: 29541-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FRANCISCO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO VALDO GOMES BEZERRA 

- OAB:10.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 Vistos, etc.

Na decisão prolatada não houve fixação de multa a ser aplicada de 

imediato.

Assim, proceda-se constatação sobre o não cumprimento da liminar. Em 

caso positivo, intime-se o Impetrado para cumprir no prazo assinalado sob 

pena de multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Cumpra-se.

Plantão - 18:59 horas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989343 Nr: 18261-82.2015.811.0041

 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: VASTI MARQUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Diante do que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução 

para o dia 19/04/2018 às 15:00 horas, para o depoimento pessoal da parte 

autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, observando o limite 

de três testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, a fim 

de que seja apurada a responsabilidade dos requeridos, delimitando os 

contornos da culpa de cada parte.

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.

As demais provas solicitadas serão avaliadas a sua pertinência após 

realizada a audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016187-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO SANTOS FRANCA (REQUERIDO)

 

Reitero a intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, informe o endereço para o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, uma vez que o comprovante de diligência de ID: 

6702795 veio desacompanhado de petição, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 350834 Nr: 21416-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIJAMIM JOÃO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pedido de fls. 122 haja vista que o prazo flui 

da data da publicação do edital.

Desta feita, intimo a parte requerente para, em 15 dias comprovar a 

publicação do edital de citação retirado em 17 de maio de 2017, sob pena 

de extinção do feito por manifesto desinteresse e manutenção do valor 

bloqueado via BacenJud, além da aplicação da multa d 20% do valor da 

causa em favor do Estado em face da resistência ilegal de cumprir o 

comando judicial, conforme regra do artigo 77, IV do CPC.

Em caso de silêncio e/ou pedidos meramente protelatórios como o de fls. 

122, intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação, tendo em vista a multa ora fixada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 959568 Nr: 4612-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DA SILVA CAMPOS 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 19.777

 Initmação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 76/82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 449608 Nr: 22510-52.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CELIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Intimação da parte ré, Banco Finasa Bmg S/A, para no prazo de 15 

(quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 174/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1020690 Nr: 32273-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES CORDEIRO & COSTA LTDA E 

OUTROS, KETHLYN MORAES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:14008-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias instruir corretamente a missiva, salientando a 

necessidade de que a referida venha acompanhada, dentre outros, do 

inteiro teor da petição, do despacho judicial, do instrumento do mandato 

conferido ao advogado, bem como da cópia integral do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC

No mesmo prazo, deverá o requerente promover ao depósito de 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. 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.

Em caso de inércia do exequente por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no 

artigo 393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835196 Nr: 40404-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SEGURADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEÔNIDAS FREITAS AMORIM, LILIAM MARIA DE 

ALMEIDA NEVES, ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

NAIR BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOAutos código n° 835196 Ação 

Ordinária de CobrançaAos 7 de março de 2018, às 16h30, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, a 

advogada da instituição financeira e seu preposto, bem como, o advogado 

da Ativos e sua preposta.Aberta à audiência, constato que os requeridos 

não foram localizados, no entanto a empresa Serviços de 

Telecomunicações e Leônidas Freitas ingressaram nos autos às fls. 

313/304 informando a impossibilidade de comparecer na audiência 

anterior, por meio de seu advogado Castrilho Advogados associados. Em 

razão desses fatos a audiência foi redesignada às fls. 312, como 

intimação do causídico em comento para em 15 dias regularizar a 
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representação, o que não cumpriu, razão qual razão pelo aplico-lhe a 

pessoa jurídica Serviços de telecomunicações e Leônidas a multa de 2% 

do valor da causa em favor do Estado nos termos no art. 334 § 8° do CPC. 

No mais defiro o pedido de substituição processual do Banco do Brasil 

pela Ativos. Ante o contido às fls. 292v expeça-se mandado para citação 

dos réus nos endereços indicados, saindo devidamente intimado para 

depositar as diligências no prazo de 05 (cinco) dias. Intimo novamente o 

advogado André Castrilho para a regularização processual sob pela de 

comunicação à OAB. Deixo para apreciar a citação via edital após a 

diligência supra mencionada. Redesigno a audiência 06 de junho de 2018 

às 15h30, saindo a Ativos devidamente intimada, salientando que em caso 

da não efetivação do deposito das diligências no caso mencionado será 

aplicado a multa do art. 77 do CPC. NADA MAIS. Eu, _____ Anne Karoline 

Soares Nunes, Estagiária, o digitei e subscrevi.Dr. Paulo Sergio Carreira de 

SouzaJuiz de DireitoDra. Isabela Lecticia de Jesus Souza Sr. Rodrigo 

Pereira PaisAdvogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira Felipe Velasques Amaral Fânnia Laís Marques FerrazAdvogado 

da Ativos Preposta da Ativos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 947763 Nr: 59003-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015. Com 

efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$2.444,15 em 

nome de Diego de Abreu Amorim, que será transferido para conta dos 

depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições do executado 

(art. 854, § 3º do CPC/2015) que deverá ser intimado, via A.R no endereço 

de fls. 46. (...) 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, sob pena de suspensão e desbloqueio dos 

valores. Sem prejuízo, intime-se o Meirinho Leodemar Nunes da Cunha por 

telefone, para que esclareça se procedeu regularmente a citação do 

devedor Diego às fls. 47, haja vista que não ficou claro na referida 

certidão. Após a manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370026 Nr: 6594-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 proceda a intimação do Fundo para cumprir o despacho de fls.44v, sob 

pena de extinção, observando que a executada já se manifestou nesse 

sentido às fls.56/57. - "Por fim, intimo o Banco exequente para que se 

manifeste acerca do bem descrito às fls. 03, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse no recebimento do crédito."

Mantendo-se inerte, intime-se via correio com AR., para cumprir em 05 

dias, com a mesma admoestação.

Decorrido o prazo "in albis", retornem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 758319 Nr: 10555-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DE MATTOS MELLO, CARLOS 

ANDERSON DE MATTOS MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 394635/2018, datado de 16/04/2018).

Foi realizado o bloqueio on-line no montante de R$2.998,28 em nome de 

Carlos Anderson, conforme se verifica da decisão de fls. 58/69.

Em seguida, por meio da petição constante da capa dos autos, o 

executado Carlos se manifestou requerendo o desbloqueio dos valores 

indisponibilizados via BACENJUD, aduzindo, em síntese, tratar-se de verba 

salarial e impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV do CPC.

Pois bem.

Ante as arguições do executado, intimo o Banco para que se manifeste, 

no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para deliberações e 

liberação dos valores, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776952 Nr: 30287-20.2012.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o teor da petição de fls. 118, 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 busca, apreensão e citação ao endereço 

da exordial, confirmado pelo sistema Infojud.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a parte 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131245 Nr: 23507-25.2016.811.0041

 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 J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo a Instituição Financeira para, em 15 dias depositar 

o valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de fls. 42. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Ademais, defiro parcialmente o pleito de fls. 44, procedendo a busca do 
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endereço atualizado do requerido por meio do Sistema Infojud, ocasião em 

que se chegou ao seguinte endereço: Rua Estevão de Mendonça, N° 199, 

Apto 802, Barro: Goiabeiras, CEP: 78043-300, nesta cidade (extrato em 

anexo).

Com efeito, 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).

Após, expeça-se mandado de citação ao endereço retromencionado.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782637 Nr: 36290-88.2012.811.0041

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS BATISTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69 ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de JESUS BATISTA MOREIRA, 

o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 

782637)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027501 Nr: 35584-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAM DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Ante o resultado negativo do AR de fls. 64, expeça-se edital 

de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte requerente 

para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal 

local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do 

referido artigo. Salientando que em caso de descumprimento será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 

77, IV do CPC., tendo em vista o tempo transcorrido da apreensão do bem 

em 11/2015, firmando, ainda, o indeferimento de publicação do edital, 

somente na rede mundial, tudo sob pena de extinção.Decorrido o prazo 

sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio, 

intime-se via correio para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação.Outrossim, ispõe o artigo 1º do CPC/2015: O processo civil 

será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 

normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República 

Federativa do Brasil; o art. 5º - Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Assim, como o 

artigo 6º - Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para 

que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E 

por fim o art.77 dita às obrigações das partes, mais precisamente o inciso 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.", além de 

outros aplicáveis ao caso em análise.Em caso de encaminhamento do 

caderno processual à aplicação da regra do artigo 485, III do CPC., sem 

atentar ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 842749 Nr: 46759-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 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 05 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, ante o 

termino da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 330895 Nr: 2444-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO CARVALHO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 (...) 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, tendo em vista o término da 

prestação jurisdicional e tratando-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781248 Nr: 34831-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTESAN DA GUIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791/O

 (...) 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. Sem prejuízo, em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, determino a citação ficta do executado. Desta feita, 

expeça-se o regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor. Após, intime-se o Banco para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Em caso de 

silêncio por parte do Credor, ante a inexistência de bens passíveis de 
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serem penhorados ausência de impedimento, arquivem-se os autos com 

as baixas e formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1038087 Nr: 40619-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES DE SNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 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. Sem prejuízo, em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, determino a citação ficta do executado. Desta feita, 

expeça-se o regular edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor. Após, intime-se o Banco para, em 30 dias, retirar e comprovar 

a sua publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - 

conforme disposto no parágrafo único do referido artigo. Decorrido o 

prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Em caso de 

silêncio, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados 

ausência de impedimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 920755 Nr: 43909-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA DE 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXX). 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, sob pena de suspensão. Decorrido o 

prazo sem manifestação, ante a ausência de bens passíveis de serem 

penhorados, ante a evidente inexistência de bens, SUSPENDO o presente 

feito nos termos do artigo 921, inciso III do CPC/2015. Sem prejuízo, 

INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 907064 Nr: 34947-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMAR PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 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, ante a ausência 

de bens passíveis de serem penhorados e evidente inexistência de bens, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. 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.: 93503 Nr: 3707-75.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes de andrade Filho, FILINTO 

CORREA DA COSTA, MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 299/315, conforme 

decisão de fls. 294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704783 Nr: 39477-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. U. DE ARRUDA NETO ME, JONAS 

UBIRAJARA DE ARRUDA, JOSÉ UBIRAJARA DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 103.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 
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regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 103, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 924278 Nr: 46010-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARCIO ANTONIO FEITOSA DE FREITAS, 

GABRIEL FIGUEIREDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 217.291

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls.58/70 , no prazo 

legal.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, ante a ausência de 

comprovação de declaração de renda junto a Receita Federal da parte 

autora pessoa jurídica. Cumpra-se como ali consignado. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 6 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004238-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da anuência do autor, tenho por cumprida a obrigação 

pelo depósito realizado nos autos. Expeça-se alvará e após, arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000911-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018887-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA (EXECUTADO)

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.brv

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033249-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA ANDERSON CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035467-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do ofício expedido, bem como 

comprovar o protocolo do referido, no prazo legal. Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHANY PET SHOP - COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS EIRELI - 

EPP (EXECUTADO)

DAPHANE DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EXECUTADO)

ERALDO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004713-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031167-19.2017.8.11.0041

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:

JEFERSON RAMOS VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@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)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo desistente. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (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 Vistos, etc. Cumpra-se a liminar concedida em 

face da certidão. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Analisando os autos não vejo razão para declarar nula a 

citação editalícia, considerando que houve tentativa de citação pessoal 

não encontrando a parte executada. De outra banda, denota-se que o 

edital preencheu os requisitos ditados em Lei. Razão pela qual, mantenho 

as citações realizadas nos autos, que foram efetivadas nos termos da 

Legislação vigente. Faculto ao credor o levantamento dos valores 

depositados, expeça-se alvará. Após, deverá indicar outros bens 

passíveis de penhora. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face a decisão acostada pelo requerido, determino a 

suspensão do feito até julgamento do processo recuperacional, devendo 

ser restituído o bem se apreendido após a referida decisão. Caso 

contrário, permaneça a situação processual como se encontra-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015602-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE ELOIZA DE FIGUEIREDO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre depósito e se 

tem por satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

17.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@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. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025444-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCRECIA DO CARMO DE PAULA (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023072-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWANILSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 7 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

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:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Aguarde-se cumprimento do mandado expedido e após, se 

necessário, analisarei pedido do autor. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002732-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS OAB - MT23221/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016292-44.2017.8.11.0041

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:

MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

CRISTINA RIBEIRO DE MELO (RÉU)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no 

que dispõe o artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de 

R$162.180,72 (cento e sessenta e dois mil cento e oitenta reais e setenta 

e dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo. Após, intime-se a parte requerida para pagar a condenação no 

prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e 

expedição de mandado de execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  1 7 . 0 4 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014689-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DA SILVA (EXECUTADO)

S. REGINA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o credor para manifestar sobre pedido da parte 

executada e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009495-52.2017.8.11.0041

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:

J.C.COMERCIO DE BORRACHAS LTDA - ME (RÉU)

JOAO RODRIGUES CAMPOS NETO (RÉU)

VANESSA RODRIGUES CAMPOS AGOSTINIS (RÉU)

CLAUDEMIR AGOSTINIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CALDART OAB - MT6428/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

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:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041
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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:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (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. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.04.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032816-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELYNE OLIVEIRA LEMES DA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

 

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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@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:

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)

 

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. Suzana N. Paraguassu, 

Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimentodo mandado necessário, no prazo de 05 dias. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

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)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre documentos juntados, conforme 

determinação dos autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, 

Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026625-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007161-11.2018.8.11.0041

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:

JUSTINO ALVES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008292-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 
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contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008486-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDNEI RODRIGUES VITORIO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade 

do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao 

número único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para 

efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. 

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em 

três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial 

de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a 

avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, 

art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.04.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora 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: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818859 Nr: 25153-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

RECICLAMAX RECICLAGEM DE PLÁSTICOS LTDA, MAXPET NORDESTE 

PLASTICO E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP, MANUELA VIEIRA DA SILVA - OAB:14379

 INTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogado Rondon Brasil Viegas, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 14.206-A, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias realizada em 16-04-2018 e não devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 984870 Nr: 16268-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1275050 Nr: 29517-51.2017.811.0041

 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: AGROMEIRELES - COMÉRCIO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, THIAGO ROBERTO COLETTO - OAB:OAB/SP 

279420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: "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. Revogo a liminar concedida, 

expeça-se o necessário. 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.: 1123555 Nr: 20271-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANDRADE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, SEM 

PRORROGAÇÃO sob pena de extinção, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117822 Nr: 17839-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As pesquisas de fl.110 já foram realizadas nos autos.

Assim, intime-se o autor para cumprir determinação de fl.98, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709453 Nr: 2333-33.2011.811.0041

 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: JERONIMA MARIA NARDEZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424805 Nr: 8567-65.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 393967 Nr: 29521-69.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GONÇALVES ARDEVINO FILHO, 

MARINA PEDROSO ARDEVINO, MARIANA PEDROSO ARDEVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709691 Nr: 2597-50.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA, 

APARECIDA VIVINA COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709344 Nr: 2223-34.2011.811.0041

 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: ROSIRES BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 375095 Nr: 12038-26.2009.811.0041

 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: ESPÓLIO DE BENEDICTO DE FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE 

DÉA SILVA PEREIRA FIGUEIREDO, JOSÉ CESÁRIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO 

DE ARRUDA - OAB:9423 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709456 Nr: 2336-85.2011.811.0041

 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: GEAN CARLO DA COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1249040 Nr: 20833-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para comprovar o pagamento da da guia de distribuição 

em face ao indeferimento da justiça gratuita, conforme v. Acordão. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 424937 Nr: 8623-98.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709580 Nr: 2473-67.2011.811.0041

 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: SILVÉRIO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709595 Nr: 2492-73.2011.811.0041

 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: ALICE ROBERTA ARAÚJO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133995 Nr: 24647-94.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FERNANDA EUBANK GOMES ME, 

CARLA FERNANDA EUBANCK GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Vistos, etc.

O autor deverá cumprir determinação dos autos no prazo legal. Após, com 

ou sem manifestação certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425369 Nr: 8798-92.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOCEMA FERREIRA DA COSTA, MARIA CRISTINA 

CAVUTTO SHIMADA, SANDRA REGINA JOÃO CORREA, JOSÉ ADRIANO 

YEGROS, UBALDO MACIEL TOCANTINS, NILZA PINTO DE QUEIROZ, 

ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED, ITAMIR GOMES DE REZENDE, 
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MARIANGELA VICENTIN, MARIA HELENA GOULART SIQUEIRA, IZER DE 

MELLO SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 362996 Nr: 32544-57.2008.811.0041

 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: Artemis Augusta Mota Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423450 Nr: 7846-16.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MOLINA BARCELLOS - 

OAB:8.591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 704421 Nr: 39116-58.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARDOSO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOAO 

PAULO CARVALHO DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR 

PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709590 Nr: 2487-51.2011.811.0041

 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: LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 429235 Nr: 10530-11.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO SILVERIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3.519-B/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 435027 Nr: 13911-27.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709562 Nr: 2454-61.2011.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASA BANCO DO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 714194 Nr: 8900-80.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AGOSTINHO DE NOBRIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 409440 Nr: 855-24.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425011 Nr: 8646-44.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FIGUEIREDO E SILVA, FRANCISCO FERREIRA 

MACHADO, JANDER RUELA PEREIRA, JOSÉ DE BRITO SILVA, ILDO 

ANTONIO KLEIN, HEROM MOREIRA, RUBENS CHICONELLI, LUIZ ALBERTO 

FIGUEIREDO MARTINS, LINO ALVES DA ROCHA, NEUZA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BENVINDO FRATA - 

OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709589 Nr: 2486-66.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 301662 Nr: 14098-40.2007.811.0041

 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: SARA DE JESUS FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 448642 Nr: 22049-80.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DE BENEDITO ROMÃO DE SOUZA, 

IVANETE TEREZA CINTRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 704423 Nr: 39118-28.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODENIRA PAES PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 38336 Nr: 307-48.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRA LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, REALSI ROBERTO CITADELLA - OAB:47925/SP

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. 

Após, giga-se e conslusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 704794 Nr: 39485-52.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PINTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709588 Nr: 2485-81.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TADEU CARLOTO, MARI CARLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 724541 Nr: 20209-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDO EL SALEM MAINARDES EL ALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 420754 Nr: 6485-61.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA VALÉRIA CHICATI - 

OAB:12.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425263 Nr: 8742-59.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR AUGUSTO BOURET TORRES, 

LUCILENE CARDOSO MEDDIROS BOURET TORRES, CELSO ANTONIO 

BOURET TORRES, MARIA DAS NEVES METELO TORRES, GLAUCIA GAIDE 

BOURET TORRES DE AGUIAR, LUIS ALBERTO DE AGUIAR, FERNANDO 

ALBERTO BARBOSA MULLER, LEDA MARIA COELI TORRES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709597 Nr: 2494-43.2011.811.0041

 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: RICARDINO MARTINS DOS ANJOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 420030 Nr: 6130-51.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA SEMENSATO PUPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISA MARIA DE SOUZA 

MINOZZO - OAB:10.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 425523 Nr: 8880-26.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAGALI COMELLI ESPOLAOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709517 Nr: 2409-57.2011.811.0041

 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: ABDO EL SALEM MAINARDES EL ALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 948411 Nr: 59357-14.2014.811.0041

 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: NORTHSTAR TRADE FINANCE INCORPORATED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXPET NORDESTE PLASTICO E ENERGIA 

LTDA, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, DOMINGOS KENNEDY 

GARCIA SALES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO, MAXVINIL TINTAS E 

VERNIZES LTDA, MAXPEP INSDUSTRA PLASTICA E ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, WILLIAN 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO À ADVOGADO: Fica o Advogado Rondon Brasil Viegas, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 14.206-A, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias realizada em 16-04-2018 e não devolução.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056, RAFAELA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Joao Batista Ataides de Matos, Cpf: 

36294284104, Rg: 489390 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764108 Nr: 16735-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSE MURA 

JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056, RAFAELA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 319-04.1996.811.0041

 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): PRETO TRANSPORTES LTDA, EDSON 

FERNANDO SCHONS, CARLOS EDUARDO MOREIRA GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o Auto 

de Avaliação e certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa 

quanto à intimação dos executados, conforme fls. 324/329 e 333, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804840 Nr: 11308-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALO GONÇALO GOMES DE ARRUDA, ILMA 

REGINA FIGUEIREDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 147/148, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 909446 Nr: 36433-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUREN PINTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A execução possui procedimento próprio, onde no ato da citação 

necessita o meirinho efetivar outros atos, encontrando ou não a parte 

executada, não afeta aos correios.

Assim, Intime-se o autor para cumprir a carta precatória expedida e 

certifique-se prazo prescricional do título executado. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 416501 Nr: 4240-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI COLORADO LTDA ME, ELIAS 

CANDIDO SANTANA, SILBETH COSTA OLIVEIRA, SAMUEL SANTAN 

MARIN, ESPOLIO DE EDITO ULBERTO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 404798 Nr: 36700-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZAEL ALBERGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT, FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.601

 Vistos, etc.

Defiro a dilação até cumprimento do acordo.

Após, diga-ase.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17.04.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE, 

DAYANA FERNANDES DA SILVA LEITE, EWERTON FERNANDES DA 

SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 953819 Nr: 1946-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, 

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES CRESPILHO, MARIA 

NELIDE TREVISAN CRESPILHO, VANILSON DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 
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ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, KALINCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 371577 Nr: 8021-44.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:2553/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão intimem-se as partes para manifestarem sobre a 

viabilidade de acordo, em caso positivo, juntar a proposta.

Caso em que, diga a parte contrária.

Não havendo manifestação ou intereese em acordo, retornem os autos ao 

arquivo até julgamento definitivo dos recursos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826450 Nr: 32376-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública do 

estado de mato grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES; Ficam as partes intimadas do retorno dos 

presentes autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e requerem o quê de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 11720 Nr: 2771-21.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH & CIA LTDA., DARIO ORLANDO 

PEREIRA JUNIOR, BADI FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257907/SP, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEDROSA LOPES - 

OAB:6380-MT, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - OAB:3.515/MT, 

GEISY CARINE MIRANDA DA SILVA - OAB:8194, HUMBERTO NONATO 

DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para comprovar a distribuição do aditamento da carta 

precatória de fl.469 e seu atual andamento, no prazo legal, nada sendo 

requerido, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, 

diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o prazo 

prescricional.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 117024 Nr: 1843-36.1996.811.0041

 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 Alimentos do Centro Oeste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar a localização do bem penhorado. 

Após, diga o autor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl.479, homologo o laudo de avaliação de fls.460/470 

para surtir seus efeitos legais.

Atualize-se o débito e cumprida toda determinação de fl.448, remeta-se o 

feito à Central de Venda judicial, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796883 Nr: 3247-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO SEMEAR 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

PREFEITURA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Fica a parte Requerida, CREFISA S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos (Bv Financeira s/a) a tomar conhecimento do ofício de nº 

095/18, recebido da Secretaria de Estado de Gestão, SEGES, às fls. 

775793, 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:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso e 

alteração.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora no 
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prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128088 Nr: 22195-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DIAS E CIA LATDA, RAFAEL BADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A tentativa de penhora já foi efetivada nos autos, sem sucesso e 

alteração.

Assim, intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora no 

prazo legal e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1296219 Nr: 7207-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALWIN DE AGUIAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

Após, cumpra-se determinação abaixo:

Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por inexistir 

razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se.

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 31200-94.2015.811.0041 – CÓDIGO 1018579

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

INTIMANDO(A, S): Joao Batista Ataides de Matos, Cpf: 36294284104, Rg: 

489390 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação, em 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora.

Cuiabá - MT, 17 de abril de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029019-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA TEIXEIRA PUPIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029019-35.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.084,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[CAPITALIZAÇÃO / 

ANATOCISMO, BANCÁRIOS, Ato / Negócio Jurídico]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOANA TEIXEIRA PUPIM Parte Ré: RÉU: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS SENTENÇA Vistos. JOANA 

TEZEIRA PUPIM propôs a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de CREFISA 

S/A. Recebida a inicial, fora determinada sua emenda para que a Autora 

indicasse o valor controverso e incontroverso do contrato, nos termos do 

art. 330, § 2º, do CPC – ID. 10020658. A Autora então peticionou 

informando que apresentou emenda a inicial para reformular os pedidos da 

ação, mas, apenas reiterou pedido de conessão de tutela de urgência – 

IDs. 10052594, 10090397, 10090411 e 10587257. Então, novamente 

oportunizada à Autora a emenda à inicial (ID. 10873716), esta quedou-se 

inerte. (ID. 12122169) É o breve relatório. Decido. A Autora ajuizou a 

presente ação de natureza tipicamente revisional de contrato, e de plano, 

a concessão de liminar, para limitação dos descontos efetuados pelo 

Requerido, à margem de 30% dos seus rendimentos mensais. Conforme 

se verifica, para análise do pleito, por duas oportunidades fora 

determinada a emenda à inicial (ID. 10020658 e ID. 12122169), para que a 

Autora emendasse a inicial formulando e indicando os valores 

controversos e incontroversos do contrato sub judice, nos termos do art. 

330, § 2º, do CPC. Contudo, apesar de peticionar nos autos alegando a 

reformulação dis pedidos da ação, a Autora não cumpriu a determinação. 

Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, o não atendimento 

da Autora à emenda da inicial, sua inépcia é clarividente neste caso, 

devendo ser declarada eis que resta impossível a verificação do direito 

perquirido nos autos, diante da ausência da discriminação das obrigações 

controvertidas e indicação do valor incontroverso do débito. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – NÃO QUANTIFICADO O 

VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). Incumbe 

ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é 

vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de 

forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, 

bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 9630/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017) Ademais, a inépcia da inicial, em razão de não ter sido 

atendida a determinação de emenda no prazo legal, acarreta, por 

consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência do TJMT, a exemplo do 

seguinte ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 236 de 597



necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016) Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados, por duas oportunidades. Assim, é direito e dever 

do Magistrado em conhecer da inexistência dos pressupostos 

processuais, em qualquer fase, desde que a demanda ainda não tenha 

sido julgada. No entanto, vê-se que a peticionante negligenciou à 

determinação, deixando transcorrer in albis o prazo para cumprir a 

determinação. Diante da inércia da Autora nesse sentido, tem-se, às 

claras, o não preenchimento dos requisitos descritos no art. 330, § 2º, do 

CPC/2015, indispensáveis ao processamento da ação, sendo, pois, de 

rigor a extinção da ação sem exame do mérito. Nestes termos, julgo extinto 

presente processo sem julgamento do mérito, nos termos do Paragrafo 

Único, do art. 321, c/c art. 485, I, ambos do CPC/2015. Sem honorários 

pois não houve a triangularização processual e, por deferir-lhe os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, sem custas. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024084-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA FARIA RODRIGUES 88534910197 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024084-83.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: RUBIA FARIA RODRIGUES 

88534910197 Vistos. A Secretaria cumpra a disposição constante no 

parágrafo único do art. 1.239[1], da CNGCGJ, intimando-se a Requerida 

sobre o pedido de desistência da ação, postulado pelo Autor em 

15/08/2017 - 9420037! Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de março de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Parágrafo 

único, art. 1.239. Havendo pedido de desistência da ação, com citação da 

parte ré já realizada, abrir-se-lhe-á vista para que se manifeste, depois de 

esgotado o prazo para resposta.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021766-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021766-30.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SONIA DOS SANTOS FEITOSA Vistos. 

Prima facie, registre-se que apesar da petição do Autor ter sido 

protocolada em 26/09/2017, os autos apenas vieram-se à conclusão em 

14/03/2018. O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados 

para localização do Requerido – ID. 11964270, razão pela qual determino a 

prévia requisição de informações acerca do endereço dos executados 

por meio dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD. Seguem extratos em anexo. 

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de busca e apreensão. Em quinze 

(15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida nos autos e 

citação da parte Requerida, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031197-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO DOMINGOS DA CRUZ OJEDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031197-54.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LUCIO DOMINGOS DA CRUZ OJEDA Vistos. 

Em consulta ao Sistema Renajud, verifica-se que o veículo apontado na 

inicial está em nome de terceiro e ainda, não há qualquer gravame de 

alienação fiduciária sobre este. Ad cautelam, o Autor manifeste-se nos 

autos sobre o extrato Renajud que segue em anexo em quinze (15) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 15 

de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010108-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GR MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010108-38.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 477.144,50; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

GR MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Vistos. A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 

Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo 

de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (CPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004461-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1004461-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE 

Vistos. Registre-se que apesar da petição do Autor ter sido protocolada 

em 01/06/2017, os autos vieram à conclusão apenas em 14/03/2018. 
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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. 7992429), 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), 15 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028523-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL RENT A CAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE A SOLICITAÇÃO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGENCIA, SOLICITADA PELA SENHORA 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035836-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD CORREA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035836-18.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.355,03; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

RICHARD CORREA DE CARVALHO Vistos. Intime-se o patrono do 

Requerido para proceder ao pagamento do saldo devedor remanescente 

conforme mencionado no petitório (12577645 - fls. 01/03), no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910648 Nr: 37296-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível BENS 

PENHORÁVEIS, via sistemas Renajud e Infojud, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em cinco (5) dias.

 Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734318 Nr: 30608-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Procedo à intimação da DR. WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB: 

24395/O para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos 

sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 389539 Nr: 25048-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 Autos nº 25048-40.2009.811.0041 – ID: 389539

Cumprimento de Sentença

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possível bens 

penhoráveis (VEÍCULOS) via sistema RENAJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se 

manifestar em cinco (5) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047494 Nr: 45164-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171

 Para o autor requerer oque entender de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087204 Nr: 4825-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 238 de 597



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 952947 Nr: 1458-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por 

BANCO SAFRA S/A em face de ITAHUM COMÉRCIO TRASPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA em que a liminar pleiteada na inicial foi deferida as 

fls. 50.O Autor informa que o crédito objeto da presente demanda está 

submetido ao plano de recuperação judicial, cujo processo está em tramite 

na Primeira Vara Cível desta Capital (n.º 0050992-05.2013.811.0041).A 

Egrégia Corte Superior reconhecera em outras oportunidades que os 

créditos de contratos de alienação fiduciária deverão ser habilitados ao 

plano correspondente da recuperação judicial, sob pena de violação dos 

princípios da indivisibilidade e da universalidade, além de desobediência ao 

comando prescrito no art. 47 da Lei n. 11.101/05.Isto porque, os créditos 

dessa modalidade são patrimônio de terceiro em poder da Recuperanda, 

não sujeito a execução consursal e consequentemente pretéritos aos 

créditos então habilitados.(...)Portanto, para não dificultar ou mesmo 

inviabilizar a implementação do plano recuperação da Requerida em razão 

desta ação individual, o crédito aqui reclamado deve ser executado de 

acordo com as condições estipuladas pelo Juízo da universalidade.Nestes 

termos, declino da competência para o Juízo da Primeira Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, devendo os autos serem enviados à 

redistribuição.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 993722 Nr: 20325-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEMERSON APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1110934 Nr: 15041-42.2016.811.0041

 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: FINANCEIRA ALFA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDA RODRIGUES 

SILVA - OAB:16536/MT

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1079721 Nr: 1387-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONE PEDROSO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar em cinco dias sob a certidão negativa do oficial 

de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 807750 Nr: 14204-89.2013.811.0041

 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 JSAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR S. JOSE RODRIGUS JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora, para que 

no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1172341 Nr: 41099-82.2016.811.0041

 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 ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1131126 Nr: 23447-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIRIO FERREIRA DA SILVA

 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:

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401042 Nr: 33505-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELA REGINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para o autor em cinco dias manifestar requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401042 Nr: 33505-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 770751 Nr: 23785-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DIONÍSIO MANCILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possivel cumprir o referido mandado em razão da 

guia de recolhimento estar em desacordo com a portaria n°002/2017-DF

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 439160 Nr: 16269-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDES DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059930 Nr: 51036-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI TIEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo à intimação da parte autora, para que 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo da petição inicial em pen 

drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016765 Nr: 30477-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 339212 Nr: 10067-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERNANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 965466 Nr: 7140-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAROLINE RODRIGUES LEITE, Cpf: 

01552045137, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, 

sob o nº 7140-57.2015.811.0041, tendo em vista mora das parcelas em 

vencimento 10/12/2014 e seguintes. Contrato de Arrendamento Mercantil 

sob o nº 82602-43600626 MARCA/ VEÍCULO: FIAT/PALIO FIRE FLEX 

ANO/MODELO: 2007/2008 COR: PRETA PLACA: APN9125 CHASSI: 

9BD17164G85126557 RENAVAM: 946507767

Despacho/Decisão: Vistos.Certifique-se se foi apresentada contestação 

pelo Requerido, tendo em vista que o bem objeto da ação foi 

apreendido.Caso negativo, ad cautelam, a fim de evitarmos eventuais 

nulidades, CITE-SE por edital nos termos dos art. 256, I, do NCPC, com 

prazo de vinte (20) dias, bastando sua publicação via DJE consoante 

preconiza o art. 257, II, do mesmo Codex, constando a advertência de que 

será nomeado curador especial em caso de revelia.Por conseguinte, 

certifique-se o decurso de prazo, efetivada a citação editalícia do 

Requerido, caso REVEL, nos termos do art. 72, II, do NCPC, nomeio 

Curador Especial o Defensor Público que atua nesta Unidade Judiciária, o 

qual deve ter vistas dos autos para a contestação, no prazo legal, mesmo 

que apenas por negativa geral dos fatos.Cumpra-se. Intime-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, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 24 de maio de 2017

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1052962 Nr: 47847-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP, DANILO JOSE DA SILVA, MARIO 

AUGUSTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 /MT

 Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 71). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fl. 75, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte (fl. 76).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do CPC, e revogo a liminar concedida a fl. 39.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorário advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766016 Nr: 18756-34.2012.811.0041

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 18756-34.2012.811.0041– ID: 766016

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA movida por 

PANAMERICANO S.A contra PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 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.

A Requerida foi citado e o veículo foi apreendido (fl. 60), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a 

purgação da mora fl. 97.

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 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$ 2.000,00 (dois 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, 17 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1078838 Nr: 725-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA SILVA DE MATOS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Autor foi devidamente intimado a comprovar o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, mas manteve-se 

inerte (fl. 53), não há alternativa senão o cancelamento da distribuição da 

demanda. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 

05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015, não havendo o preparo 

devido, determino o cancelamento da distribuição da ação.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a tringularização 

processual.

DÊ-SE BAIXA NA RESTRIÇÃO EFETIVADA VIA RENAJUD.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100013 Nr: 10572-50.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA FRANCISCA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do item 15.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para mantê-lo suspenso pelo prazo requerido de 60 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1075166 Nr: 57575-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 57575-35.2015.811.0041 – ID: 1075166

Ação de Busca e Apreensão

 DESPACHO

Vistos.

Cuida-se de processo sentenciado (fl. 52), com transito em julgado (fl. 56), 

portanto, inoportuno o pedido de fl. 58-66.

 RETORNE AO ARQUIVO IMEDIATAMENTE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 961088 Nr: 5264-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos.

Diante do comparecimento espontâneo do Requerido aos autos (fls. 

36/61), nos termos do art. 238, § 1º, do CPC, certifique-se o decurso de 

prazo para purgação da mora, prosseguindo aos atos subsequentes por 

meio de impulsos processuais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1104102 Nr: 12168-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C J DIAS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o transito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 62), deve o 

Requerente adequar o pedido de fl. 68, para processamento do feito como 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do CPC, ou 536, e 

ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1050286 Nr: 46571-98.2015.811.0041

 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: SOMBRA E ÁGUA FRESCA COMÉRCIO E DECORAÇÃO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO LITVAY - 

OAB:7042, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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.(...)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.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1090817 Nr: 6472-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SCAIRA - OAB:20495-A

 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 ( ...) 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 conc lusos  para  sen tença. In t ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 364251 Nr: 2444-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK LUCIANO FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401042 Nr: 33505-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELA REGINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 454498 Nr: 26012-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre a manifestação de fls. 129/130, intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 
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do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 720809 Nr: 16270-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre a manifestação de fls. 129/130, intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 129164 Nr: 15813-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA, IVANI 

SILVA MATOS, NUBERTINO CORREA DE MORAES, LUIZA GOMES DA 

SILVA COSTA, IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS, ANTONIO CLEMENTE 

COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 Autos nº 15813-59.2003.811.0041 – ID: 129164

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DESPACHO

Vistos.

Sobre a manifestação do Exequente (fls. 219-223), manifeste-se o Perito 

Judicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 425254 Nr: 8737-37.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ANTONIO BOURET TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº 8737-37.2010.811.0041 – ID: 425254

Ação de Cobrança

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 141-145), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 147.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 21956 Nr: 4222-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLÁUDIO FRANCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CALÁBRIA RONDON - 

OAB:6.332/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 12898-2008 – ID: 21956

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 158-160), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 161.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 963718 Nr: 6385-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Autos n° 6385-33.2015.811.0041 – ID: 963718

Ação de Repetição de Indébito

SENTENÇA

Vistos.

Considerando a anunciada transação as Partes (fl. 61) e o comprovante 

de cumprimento do pacto (fl. 62), o que põe termo ao objeto da presente 

demanda judicial, HOMOLOGO por sentença a transação firmada e, por 

consequência, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 243 de 597



PROCESSO.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

Jose Arimatea Neves Costa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070617 Nr: 55654-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME, 

FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, JOSÉ ANTONIO 

GASPARELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 857248 Nr: 59487-38.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUMAYA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE 

ROUPAS LTDA, SUMAYA MONTEIRO STEPHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18.067 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, Pheterson Calazans do Prado Duarte - 

OAB:16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 3.934

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de SUMAYA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA 

e Outra (fls. 107/113).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime os 

Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos para que 

efetue o pagamento no valor de R$ 150.617,82 – montante apontado as 

fls. 112/113, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 

do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742519 Nr: 39410-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOERSON MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Para o credor manifestar requerendo oque entender de direito no prazo 

de 5 dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 426438 Nr: 9254-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINON SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B, WILLIAN JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre o laudo pericial apresentado pelo expert (fls. 434/444) intimem-se 

as partes à manifestação em quinze (15) dias.

 Ressalte-se ainda a seguinte providência pela Secretaria, determinada 

pela CNGCGJ, art. 337: Nenhum processo deverá exceder a quantidade 

de 200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes, ressalvada 

expressa determinação judicial contrária.

Expeça-se alvará em favor do perito, conforme petição de fl. 433.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851159 Nr: 54128-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, DIEISEN 

MAYCON ROSSATO, RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer exclusivamente via DJE, vez que indisponível a 

publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 12 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 910464 Nr: 37146-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDMILA FORNANCIARI WOLSKI TEIXEIRA, 

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Para o autor manifestar em cinco dias sob a correspondencia devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132097 Nr: 23914-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processo concluso pendente de certificação.

 Considerando a certidão de fl.43, em que consta a citação do Executado, 

certifique se houve a apresentação de embargos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 16 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764988 Nr: 17664-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO DE FRANÇA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LALONI TRINDADE - 

OAB:86908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar requerendo oque entender de direito no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 868091 Nr: 8027-75.2014.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PAULO DA SILVA, HELTON PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a correspondencia devolvida no prazo 

de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997717 Nr: 22516-83.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a correspondencia devolvida no prazo cinco 

dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1016883 Nr: 30509-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 40875 Nr: 6578-39.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 224788 Nr: 32213-80.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA SEREIA LTDA - EPP, 

CLÁUDIO MÁRCIO SEREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - 

OAB:7648/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798656 Nr: 5049-62.2013.811.0041

 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 MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES DE SOUZA DAVI - ME, EURIPEDES 
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DE SOUZA DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 732083 Nr: 28239-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANILCE PADILHA COSTA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810745 Nr: 17242-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCLEI DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 Vistos.

A Requerida, no intuito de apuração de eventual saldo remanescente 

(crédito), deve adequar os pedidos de fls. 70 e 73, para processamento 

do feito como cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, e ss. do 

CPC, ou 536, e ss. do CPC, em quinze (15) dias.

Registre-se que não há que se falar em remessa ao Contador Judicial, 

quando na verdade o pleito desta natureza deve ser acompanhado com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito perquirido, consoante 

disposição do art. 524, e ss. do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 806473 Nr: 12952-51.2013.811.0041

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RENE GENTIL DE CARVALHO, 

DANIELA VILA NOVA DE CARVALHO, ROSANGELA APARECIDA VILA 

NOVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 50.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760919 Nr: 13316-57.2012.811.0041

 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): EUNICE G. GONÇALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 310202 Nr: 17756-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTERO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

MARIA GUADALUPE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17756-72.2007.811.0041 – ID: 310202

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de abril de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 105203 Nr: 17619-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 283578 Nr: 7228-76.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizada a citação por edital e certificado o lapso temporal in albis, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Após, intime-se o Exequente a manifestar-se em quinze (15) dias.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 784496 Nr: 38297-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO VOLKSWAGEN 

S/A em face de OSWALDO ALVES DOS SANTOS (fls. 126/127).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado, via Edital que deverá ser publicado exclusivamente via DJE, 

consoante art. 513, § 4º, do CPC, para que efetue o pagamento no valor 

de R$ 21.683,00 – montante apontado as fl. 127/127-v, em quinze (15) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 743237 Nr: 40190-16.2011.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAUS RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora apresentar impugnação a contestação no prazo de 

quinze dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100929 Nr: 10926-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R LEITE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1122184 Nr: 19724-25.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C DE OLIVEIRA TERRAPLANAGEM -ME, 

NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 942167 Nr: 55860-89.2014.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a correspondencia devolvida no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 906912 Nr: 34833-50.2014.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ITAMAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar em cinco dias sob a correspondencia devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 893639 Nr: 25648-85.2014.811.0041

 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 ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO DOS SANTOS EIRELI ME, 

ANSELMO RONDINA, ODIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre os embargos à monitória (fls. 97 e ss.), intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1118287 Nr: 18026-81.2016.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068317 Nr: 54651-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAFLEX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 

ME, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Certifico que nesta data impulsiono os autos para a parte autora, no 

prazo legal, comprovar a distribuição da carta precatória expedida nestes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 324830 Nr: 25032-57.2007.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES BIRAL BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO BASSO JÚNIOR, ESPÓLIO DE ALEIXO 

BASSO, BANCO BOA VISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a sentença proferida nos autos e respectivo transito em 

julgado (fl. 112), expeça-se a carta precatória para baixa da penhora que 

recai sobre o bem indicado na inicial, conforme pleiteado a fl. 113.

Após, silentes as partes, remetam-se ao arquivo em definitivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1247575 Nr: 20399-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTEMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LUCIENE 

SOUZA DA SILVA STRELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros 

aspectos.No caso em comento a Embargante, que possui bens e 

rendimentos consideráveis – extrato Declaração Imposto de Renda (fls. 

36/42), não demonstrou a alegada insuficiência financeira da sociedade 

econômica, limitando-se a trazer aos autos a declaração de 

hipossuficiência, no entanto, tal documento necessita estar acompanhado 

de outros indicativos já que por si só não produzem a presunção de 

veracidade quanto à afirmada hipossuficiência.(...)Dessa forma, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela Embargante e, nos termos do 

art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para 

recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1236410 Nr: 16996-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI - 

OAB:3630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO 

MENDONÇA DE ALMEIDA - OAB:101180

 Vistos.

Considerando que a Embargante foi devidamente intimado a comprovar a 

hipossuficiência alegada, mas manteve-se inerte (fl. 52), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição da demanda. Destarte, 

em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos 

termos do art. 290 do CPC/2015, não havendo o preparo devido, determino 

o cancelamento da distribuição da ação.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a tringularização 

processual.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 971967 Nr: 10201-23.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047842 Nr: 45338-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA CAMPOS DE OLIVEIRA FARES, 

FAIÇAL FEIZ FARES, PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Para a parte apelada apresentar contra razões no prazo de quinze dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1287946 Nr: 4270-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA BARBOSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de demanda autônoma apensar da distribuição por 

dependência, intime-se a Embargante a emendar a inicial nos termos dos 

arts. 320 e 321, do CPC , trazendo aos autos os documentos 

imprescindíveis à sua propositura (documentos pessoais, comprovante de 

endereço atualizado, procuração), sob pena de indeferimento desta, em 

quinze (15) dias.

Após, apensem-se aos autos da execução de título extrajudicial ID. 
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110490 e intimem-se os embargados a manifestação em quinze (15) dias, 

observadas as normativas do § 3º , art. 676, do CPC.

 Após, à conclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 875496 Nr: 13776-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DE MINAS 

GERAIS S.A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO BONSUCESSO S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 Autos nº 13776-73.2014.811.0041 – ID: 875496

DESPACHO

Vistos.

Tendo em vista o pedido situado na fl.326/329, defiro a citação do 

administrador da massa falida BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887984 Nr: 21888-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARGARIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - 

OAB:PR/ 32.521

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU NOS AUTOS. 

CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 

CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947239 Nr: 58729-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BARBOSIRES M OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 58729-25.2014.811.0041 – ID: 947239

AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA

 Vistos.

O Credor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos – certidão fl. 45. Promovida então sua 

intimação por carta com AR, para que promovesse o andamento do 

processo, inclusive com a advertência da potencial extinção e 

arquivamento, permaneceu inerte (fl. 50).

É um breve relato. Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia do Exequente, julgo extinto o presente processo sem 

apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, lII, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

Custas, se houverem, pelo exequente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 241616 Nr: 10239-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLE REGINA LEÃO PREZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI em face de UNICREDI (fls. 288/293).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se intime o 

Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que efetue 

o pagamento no valor de R$ 5.305,00 – montante apontado as fl. 289, em 

quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor 

do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466677 Nr: 33793-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO VALDIR DE FAVERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 33793-72.2010.811.0041 – ID: 466677

EXECUÇÃO

DESPACHO

 Vistos.

Em cinco (5) dias, esclareça o Credor se pretende a suspensão da 

execução nos termos do art. 921, III, do CPC.

 Intime-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 809133 Nr: 15606-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15606-11.2013.811.0041 – ID: 809133

EXECUÇÃO DE TITULO

 DECISÃO

 Vistos.
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Em se tratando de Execução de Título e visando evitar futuras arguições e 

nulidade, expeça-se mandado de citação e demais atos executórios, nos 

termos do art. 249 e 829, § 1º, ambos, do CPC, para ser cumprido nos 

endereços nesta Comarca (fls. 89 e 100).

Restando infrutífera a citação por mandado, deve o credor manifestar, em 

cinco (5) dias, o seu interesse na expedição e carta precatória para os 

endereços fora da jurisdição (fl. 89).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797673 Nr: 4056-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI - ME, JANAINA 

KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha atualizada do valor da 

dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087218 Nr: 4835-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTER DE SIQUEIRA ZULMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:OAB/MT 

17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060064 Nr: 51104-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTEMAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 

LUCIENE SOUZA DA SILVA STRELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido do Exequente – fl. 69, devem as partes trazerem 

aos autos o termo de acordo firmado para consequente homologação, em 

quinze (15) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1021420 Nr: 32630-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, 

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MAURO SOMACAL - 

OAB:58.806/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734986 Nr: 31325-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA AUTO CENTER TRANSPORTADORA 

E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1069871 Nr: 55336-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SOUZA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 903971 Nr: 32841-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIQUELME COMERCIO DE JOIA LTDA - ME, 

PATRICIA DE OLIVEIRA RIQUELME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 101336 Nr: 15055-17.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15055-17.2002.811.0041 – ID: 101336

EXECUÇÃO

 SENTENÇA

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Exequente pugnou pela desistência 

da execução e consequente a extinção do processo (fl. 207).

O entendimento é de que se desistência se deu após a citação do 

Executado, mas antes do oferecimento de defesa, independe do 

assentimento da parte adversa, não estando sujeito o desistente à verba 

honoraria, vez que não houve nenhuma manifestação processual do 

Devedor.
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 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo Autor, 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.

Havendo pendencia de custas e demais despesas processuais, como é o 

caso da diligência de oficial de justiça, a cargo do Credor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863243 Nr: 4216-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO AMERICO CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801095 Nr: 7526-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

TELEBORBA LTDA, LEONIDAS FREITAS DE AMORIM, ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a parte autora manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça 

em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 728723 Nr: 24667-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉTRICA TREZE DE JUNHO LTDA EPP, 

ESPÓLIO DE JAMAL HUSSEIN OMAIS, NAUAL OMAIS, FÁTIMA OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de providências pela Secretaria.

CNGCGJ, Art. 1.232. As petições e expedientes avulsos deverão ser 

juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento 

na secretaria, independentemente de prévio despacho, intimando-se os 

interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o caso, para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: desistência da ação, 

após a citação; transação; cartas de citação; intimação ou notificação 

devolvidas por insuficiência de endereço; certidão do Oficial de Justiça, 

quando a diligência restar negativa; juntada de documentos novos; 

proposta de honorários periciais; laudos de avaliação e pericial; cálculo do 

contador; esboço de partilha etc.

 Sobre a manifestação de fls. 124/128, intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 777370 Nr: 30731-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DAVI BORSATTI - ME, BRUNO DAVI 

BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a correspondencia devolvida no prazo de 

cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 808714 Nr: 15190-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES E SANTOS LTDA, AEKO 

IRACEMA TOGOE FERNANDES, WANESSA PRISCILA M. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1000547 Nr: 23705-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO PEREIRA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1044952 Nr: 43879-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. P. COMERCIO LTDA ME, LUIZ 

BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ressalte-se ao Exequente que o arresto foi indeferido nos autos (fl. 

48/49, portanto, preliminarmente a formalização de penhora nos autos 

como postula (fl. 59/63), deve viabilizar a citação da parte executada em 

quinze (15) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 947308 Nr: 58741-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A – fl. 45, 
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anotando-se a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 383130 Nr: 18809-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Para satisfação do débito em questão, o Exequente requer a determinação 

de penhora no rosto dos autos da ação de inventário que tramita perante a 

2ª Vara Especializada de Direito de Família e Sucessões desta Comarca – 

n.º 37811-63.2015.811.0041 – ID. 103279.

Defiro o pleito para determinar a penhora no rosto dos autos 

supramencionados, sobre os bens que compõe o acervo sucessório que 

integrem a herança do herdeiro/devedor RENATO SILVA ROSA, 

qualificado nos autos, resguardada a cota-parte dos demais herdeiros.

Ressalte-se que tal constrição incide tão somente sobre direitos 

hereditários do devedor, não recaindo sobre bem específico dentre 

aqueles arrolados. Somente após a conclusão do inventário e a realização 

da partilha é que haverá a individualização dos bens e da respectiva 

proporção, transmitindo-se, de fato, aos herdeiros e consequente 

sub-rogação do dos direitos hereditários constritos ao Exequente.

Desta forma, oficie-se ao juízo da ação de inventário referenciada, para 

que se proceda a penhora no rosto dos autos ID. 103279, até o montante 

indicado as fls. 143/146.

Consecutivamente, suspendo o feito até julgamento da referida causa, 

quando deverá então o Exequente dar prosseguimento do feito, 

permanecendo os autos no arquivo provisório (andamento n.º 80, Sistema 

Apolo).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772544 Nr: 25653-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO MARQUES PEREIRA, HIGO MARQUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº – ID: 772544

DECISÃO

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO do feito consoante convenção da Parte, nos termos 

do art. 921, III e 922, ambos do CPC.

Mantenha-se o processo no arquivo provisório (andamento 80 – Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal, como assegura o art. 1.266, 

da CNGC: “Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano”.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, intime-se o Exequente para 

praticar as diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sem 

manifestação, intime-se de a Parte interessada pessoalmente para, no 

mesmo prazo, dar andamento ao feito sob pena de extinção e 

arquivamento definitivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15705 Nr: 41-37.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, Gilsom 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515

 Vistos.

Nos termos do art. 838, do CPC, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA do 

bem imóvel discriminado na matricula n°. 150705, com registro no 1o 

Serviço de registro de imóveis e títulos e documentos de Jaciara/MT, 

indicado à penhora pelo Credor às fls. 296/297.

Acerca da formalização da penhora intimem-se os Executados na pessoa 

do advogado constituído ou pessoalmente, se for o caso (art. 841, §§1º e 

2º, do CPC), bem como o cônjuge se casado for (art. 842, do CPC).

O Credor providencie a averbação da aludida penhora junto ao respectivo 

cartório de registro de imóveis (art. 844, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 12 de Abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 835623 Nr: 40732-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D TOMAZ CONSTRUÇÕES -EPP, DAVID 

TOMAZ

 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.

Indefiro pedido de fls.122/123, uma vez que não houve ate presente a 

citação do Executado.

Sendo assim, intime-se o Credor para, em dez (10) dias, viabilizar a 

citação do Executado como determina o art. 246, do CPC.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737708 Nr: 34225-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, JOICE 

ADRIANE CESNIK VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processo concluso pendente de certificação.

Certifique-se o decurso de prazo para o devedor Marcos Vilela Victor de 

Oliveira oferecer embargos à execução e/ou indicar bens à penhora, 

tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de fl. 21..

Promova o Exequente em 15 (quinze) dias a citação da executada Joice 

Adriane Cesnik, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796348 Nr: 2691-27.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - 

ME, WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887

 Vistos.

Processo concluso pendente de certificação.

Certifique-se o decurso de prazo para a parte devedora oferecer 

embargos à execução e/ou indicar bens à penhora

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 141761 Nr: 26301-73.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO MANOEL FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 901553 Nr: 31004-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRIS FERREIRA POLISEL PAIM DE MELO, 

STEFANIO PAIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro prazo de quinze (15) dias para o Exequente a dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 216056 Nr: 24900-68.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINÉRIOS SALOMÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

FABIANA SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, JOSE VALERIO 

JUNIOR - OAB:17.529, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660 OAB/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a penhora de dinheiro da 

executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132231 Nr: 23978-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1114329 Nr: 16429-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de PRESTAÇÃO DE CONTAS, e, por consequencia, CONDENO o 

Requerido Banco Bradesco S/A a prestar as contas do contrato de 

adesão “Cartão de Crédito MT Fomento Card” com desconto em folha de 

pagamento do mínimo de 10% (dez por cento) do total das despesas, e 

demonstrar ao Autor os documentos justificativos dos lançamentos 

individualmente impugnados acerca da evolução da dívida, “itens a, b, c, d” 

(fls. 219/220), instruída com documentos justificativos (CPC - art. 551), no 

prazo 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a 

Autora porventura apresentar, nos termos da Lei (CPC - §5º, art. 

550).Remeto à segunda fase do procedimento da Ação de Prestação de 

Contas a análise legal, contratual, fiscal e contábil das contas a ser 

apresentadas pelo Banco Requerido.Saliento, por fim, que na segunda 

fase do procedimento, se eventualmente for necessária a pericia contábil, 

o Banco Requerido, se solicitado pelo perito judicial, deverá apresentar os 

documentos requisitados, em prazo que será oportunamente assinalado 

por este Juízo em decisão interlocutória.Pagará o Banco Requerido as 

custas judiciais desta primeira fase do procedimento e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigíveis 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, 

§ 8º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 852358 Nr: 55167-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, RENATA RIOS 

PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ/UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 
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FILHO - OAB:3.150-A

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, refutando as teses autorais de inexigibilidade do título diante 

da novação da obrigação que o sustenta, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (ID: 736672), em todos os seus efeitos.CONDENO os Embargantes 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa na Execução, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do CPC.Junte-se cópia desta nos autos da Execução apensa.Após o 

transcurso do trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756730 Nr: 8861-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, 

LEOPOLDO BERTHOLDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DOS SANTOS FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ DE 

DEUS JUNIOR, para devolução dos autos nº 8861-49.2012.811.0041, 

Protocolo 756730, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804054 Nr: 10512-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl., determinando a penhora de dinheiro da 

executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução (fl.), nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 419102 Nr: 5605-69.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEAO, 

EUCLIDES PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790396 Nr: 44443-13.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-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.: 1117908 Nr: 17876-03.2016.811.0041

 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): DIONE DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 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.: 1028375 Nr: 35995-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA ABRAHIM VAZ CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG

 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.: 1104858 Nr: 12502-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BISS FILMES PUBLICITARIOS E MARKETING 

LTDA, BÁRBARA SOARES VARELA REVOREDO, MARIA ANÁLIA 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar em cinco dias requerendo oque entender de 

direto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 843619 Nr: 47514-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALHO 

LTDA -ME, JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de quinze dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 386608 Nr: 22326-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. E. COMERCIO E ENGENHARIA A 

SERVIÇO DO AÇUCAR E DO ALCOOL, SARAH AZEVEDO RODRIGUES, 

ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para o autor manifestar sob a certidão negativa do oficial de justiça no 

prazo de cinco dias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002375-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002375-55.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 71.203,42; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO, RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Parte Ré: 

REQUERIDO: MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO Vistos. Processo 

concluso pendente de providência pela Secretaria. CERTIFIQUE-SE o 

transito em julgado da sentença proferida nos autos. Trata-se de 

Execução de Sentença promovida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE 

MATO GROSSO LTDA em face de MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO 

(ID. 12095695). Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se 

de pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se 

intime o Executado consoante art. 513, § 4º, do CPC, via Edital, que deverá 

ser publicado exclusivamente via DJE, para que efetue o pagamento no 

valor de R$ 10.143,97 – montante apontado na planilha documento ID. 

12095735, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos 

do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente 

será devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005616-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIVILEY EYBINNY ALEXANDRINO SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA OAB - MT12884/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005616-03.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.320,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BANCÁRIOS, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: KIVILEY EYBINNY ALEXANDRINO SANTOS Parte Ré: RÉU: ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Não conheço dos 

embargos de declaração (ID. 12355315), pois opostos intempestivamente, 

conforme certidão ID. 12768481. Certifique-se o decurso de prazo da 

decisão proferida nos autos, promovendo-se os atos subsequentes por 

impulso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010871-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ISSAO HIGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010871-73.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.656,57; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: 

MARCIO ISSAO HIGA Vistos. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, em face de MÁRCIO ISSAO HIGA. 

Partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. Proferida a 

decisão inicial foi corrigido o valor atribuído a causa, e concedeu a medida 

liminar para apreensão do veículo ofertado em garantia fiduciária, 

manifestou-se o Requerido (6741852 - fls. 01/14) pela purgação da mora 

das parcelas vencidas, no valor de R$ 9.658,57 (nove mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com comprovante de 

depósito judicial (6741906 - fl. 03), e por esta razão teve o veículo objeto 

da lide restituído (7363941 - fl. 01). Noutro momento, manifesta-se o Autor 

(8192982 - fls. 01/02) contrário a ordem de restituição, tendo em vista que 

o valor depositado para purga da mora não corresponde ao valor da 

integralidade do contrato R$ 51.472,56 (cinquenta e um mil quatrocentos e 

setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), pugnando pela 

intimação do devedor para o pagamento do complemento do valor da 

quitação do integral contrato. Em síntese é o relatório. DECIDO. Diante da 

manifestação do Autor acerca dos valores incorretos depositados nos 

autos para quitação integral do contrato, ressalto que em ações desta 

natureza, urge a necessidade de sobrelevar os seguintes preceitos 

formalizados pelo Decreto de Lei 911/1969, e suas hodiernas alterações: 

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor 

fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição. Nesse sentido, o egrégio STJ 

assim decidiu: "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATA DA 

EXECUÇÃO DA LIMINAR - CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO 

DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO 

INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM 

NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, 

RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO 
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MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3º do DL 911/69, cuja 

constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que 

o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a 

consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação 

da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - (...) III - Recurso 

especial provido." (STJ; REsp 986517/RS – RESP. 2007/0215610-1; Relator 

Ministro MASSAMI UYEDA (1129); Órgão Julgador: Terceira Turma; 

Julgamento 04/05/2010; Publicação 20/05/2010). "AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado 06/05/2014, DJe 

14/05/2014). Negritei Ou seja, o Devedor, para ver-lhe restituído o veículo 

apreendido deve pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apontados pelo Credor, em cinco dias, contados a partir do cumprimento 

da liminar. (§2º do art. 3º da Lei 911/1969). Deixo consignado que o 

mandado de cumprimento de liminar e citação (6674858 - fls. 01/03), 

consta na íntegra a decisão que deferiu a ordem liminar, descrevendo com 

claridade solar o valor corrigido da causa contemplando as parcelas 

vencidas e vincendas na integralidade do contrato para purgação da 

mora. Por essa razão, comungo com a impugnação do Autor aos valores 

depositados a menor para purga da mora, e por consequência, 

DETERMINO a citação do Requerido para que efetue o pagamento no 

prazo legal do saldo remanescente no valor de R$ 41.815,99 (quarenta e 

um mil oitocentos e quinze reais e noventa e nove centavos), para 

quitação do contrato na integralidade, sob pena de restabelecimento da 

liminar concedida e expedição de novo mandado de busca e apreensão 

com a consolidação do bem móvel ao Autor. Ressalte-se que a expedição 

do mandado de citação está condicionada ao recolhimento e vinculação 

das custas da diligência do oficial de justiça pelo Autor, no prazo legal. A 

Secretaria certifique o correto recolhimento das custas e taxa judicias, 

confrontando-se o valor atribuído à causa e os dados das respectivas 

guias, promovendo-se os atos pertinentes caso incorretos, por meio de 

atos ordinatórios. Intime-se. Cumpra-se. Com as providências 

necessárias. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038344-34.2017.8.11.0041

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 EDUARDA FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038344-34.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.283,80; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO BRADESCO S/A, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de BRUNA EDUARDA 

FERREIRA BATISTA. Partes devidamente qualificadas e representadas 

nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com a Requerida, Contrato 

de Financiamento com alienação fiduciária n.º 4163000, celebrado em 

20/12/2016 para aquisição de bem móvel, tipo veículo utilitário descrito na 

exordial, onde relata que a Ré deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (11225744 - fls. 01/03), foi 

corrigido o valor atribuído a causa, após, deferida a liminar pleiteada, 

sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais 

do Autor (11626299 - fl. 01). Devidamente citada a Requerida (11626316 - 

fl. 01), a priori requereu a gratuidade da justiça e expedição do mandado 

de restituição (11612561 – fls. 01/02), bem como, purgou a mora das 

parcelas vencidas no valor de R$ 9.283,80 (nove mil duzentos e oitenta e 

três reais e oitenta centavos), (11612628 - fl. 01). Em nova decisão 

(11633029 - fls. 01/02), foi indeferido o pedido da purga da mora e 

restituição do veículo, em razão de que o pagamento deve ser efetuado no 

valor da integralidade do contrato. Inconformada com a decisão a 

Requerida interpôs Agravo de Instrumento (11841233 - fl. 01), sob n.º 

1001717-23.2018.811.0000 (11841236 - fl. 01), que em consulta realizada 

no site do www.tj.mt.gov.br acerca do julgamento do agravo em instancia 

superior negou provimento ao recurso. A Requerida ofertou contestação 

(11748677 - fls. 01/03), arguindo preliminares de inépcia da inicial, 

ausência de notificação e citação válida para comprovação da mora, e por 

fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada 

à parte Autora a impugnar a Contestação, atendeu a ordem (12211144 - 

fls. 01/13), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente 

de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula 

nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, 

perseguida pela Requerida na peça defensiva, visto a não comprovação 

cristalina do estado de miserabilidade alegado, observando-se que seu 

pedido foi genérico e sem comprovação minima. Preliminar de Inépcia da 

Inicial A inépcia da petição inicial levantada pela Requerida acerca da 

ausência de demonstrativo de débito não prospera, pois conforme se 

depreende dos fatos narrados na inicial que descrevem o negócio jurídico 

avençado entre as partes, assim como o demonstrativo do débito sendo 

parcelas vencidas R$ 9.283,80 + parcelas vincendas R$ 30.920,25 

totalizando o valor integral para quitação do contrato de R$ 40.204,05 

(11222461 - fls. 03/04) da exordial. Deixo consignado que o mandado de 

cumprimento de liminar e citação (11353606 – fls. 01/03), consta na 

íntegra a decisão que deferiu a ordem liminar, descrevendo com claridade 

solar o valor corrigido da causa contemplando as parcelas vencidas e 

vincendas na integralidade do contrato para purgação da mora. Desta 

forma, presentes os requisitos da petição inicial, pois dos fatos decorrem 

logicamente os pedidos de forma especifica, ao contrário do alegado pela 

Requerida. Registra-se, ainda, que a exordial preenche adequadamente os 

requisitos exigidos para as demandas de busca e apreensão. Além disso, 

todos os pedidos formulados são juridicamente possíveis e o interesse de 

agir é evidente pelo próprio teor da própria contestação apresentada. 

Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial, porquanto não se verifica 

qualquer das hipóteses descritas no art. 330, § 1º e incisos, do CPC. 

Preliminar Ausência de Constituição em Mora Improcede a alegação de 

ausência de notificação válida da Requerida e revogação da medida 

liminar, onde alega que jamais teve conhecimento do citado documento de 
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notificação ou que foi entregue a Ré. Compulsando detidamente os autos, 

observo que a constituição em mora foi realizada via instrumento de 

protesto (11222938 - fl. 01), sendo, por conseguinte, a notificação válida 

para constituir a Ré em mora, portanto não há que falar em ausência de 

notificação ou desconhecimento da mora. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

SÚMULA 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE 

DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de 

alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto 

de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. 2. Não se mostra possível, na via do 

recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, 

analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência 

de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, 

tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental 

desprovido. (3ª Turma, AgRg no AREsp 673.820/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 17.8.2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE MUDOU-SE. MORA COMPROVADA 

ATRAVÉS DO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. VALIDADE. PRESENÇA 

DE REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO OBJURGADA 

REFORMADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de 

Instrumento, Número do Processo: 0010876-09.2017.8.05.0000, 

Relator(a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, 

Publicado em: 27/03/2018). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR 

PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor 

deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no AREsp 

41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

03/09/2013, DJe 11/10/2013). Negritei Sendo assim, dúvida não resta, 

pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência 

contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na 

posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor. 

Inacolho as preliminares suscitadas. Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, 

desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do 

contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Em face da ausência de outras questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do 

mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (11222899 - fls. 01/08), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Cédula de Crédito Bancário com 

Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a Requerida 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com o documento 

(11222938 - fl. 01). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

Requerida, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (11222461 - fls. 01/06), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a 

Requerida BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (11222461 - 19/12/2017), na forma do art. 

85, § 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai 

sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

No tocante ao valor do depósito em Juízo (11612628 - fl. 01), promova-se 

a vinculação do valor junto a Conta Única TJ/MT e expeça-se o alvará 

judicial para o levantamento do valor depositado com as devidas 

correções em favor da Requerida BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito 

CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022895-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022895-70.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 25.549,81; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO 

RCI BRASIL S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor de 

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o 

Requerido, contrato de financiamento com alienação fiduciária n.º 

20022050134, celebrado em 24/07/2014 para aquisição de bem móvel, tipo 

veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de adimplir as 

parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente 

demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na 

inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das 

custas processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com 

a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (4461388 - fls. 01/03), 

foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (4729296 - fl. 02). Devidamente 

citado o Requerido (4729296 - fl. 01), ofertou contestação (4946221 - fls. 

01/05), arguiu cobrança de juros remuneratórios e multas abusivas, e por 

fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada 

à parte Autora a impugnar a Contestação, atendeu a ordem (10277365 - 

fls. 01/16), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Noutro momento, manifesta-se o 

Requerido (12653228 - fls. 01/05), pugnando pela prestação de contas. 

Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária 

a produção de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, 

nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Importante deixar consignado 

também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC deve ser 

aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as instituições 

financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos 

Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o 

entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. Destaco que os 

Tribunais tem entendido que apenas serão consideradas abusivas as 

taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, 

seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: 

Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos. Da 

Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça 

norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo 

julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo com a Súmula 

539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Por tal motivo improcede o pedido. 

Quanto aos juros de mora estipulados em 1% ao mês, bem como a multa 

de 2%, se observa que se encontram dentro dos parâmetros legais, 

portanto, não há que falar em abusividade por parte do Requerido. A 

situação processual configurada nos autos não permite reconhecer a 

existência de abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), nem mesmo 

quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos 

inerentes ao período de inadimplência contratual. Por fim, no que concerne 

a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios 

no período de anormalidade, também não merece acolhida, consoante já 

elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E 

MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA 

DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão consumativa quando os 

executados não suscitam oportunamente as matérias que deveriam ser 

alegadas nos embargos à execução. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, 

é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 

(grifamos) Inacolho o pedido. Pela exposição acima, verifica-se que os 

encargos aplicados foram em conformidade com o pactuado entre as 

partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. Prestação de 

Contas No que concerne à matéria, deixo consignado que, com efeito, o 

artigo 2º do decreto lei de nº 911/1969, determina que, em caso da venda 

do bem dado em alienação fiduciária, o valor da alienação deve ser, 

necessariamente, utilizado para saldar o débito, devendo ser entregue ao 

devedor eventual saldo remanescente, depois de apresentado o 

comprovante do valor da venda do veículo, pois se o preço apurado não 

for o suficiente para cobrir o seu crédito, poderá cobrar a diferença, 

inclusive via executiva. Por outro lado, se superar o saldo credor, deverá 

depositar a diferença em favor do devedor. Este é o entendimento: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM APREENDIDO. PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A 

VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DA 

VENDA DO BEM OBSERVAR O SEU VALOR DE MERCADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR A VENDA A QUAISQUER CONDIÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação de o credor prestar contas ao 

devedor após a venda extrajudicial do bem retomado em ação de busca e 

apreensão está ínsita no procedimento que o Decreto-Lei nº 911/69 coloca 
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à sua disposição para viabilizar o recebimento do seu crédito, quando o 

devedor deixa de pagar voluntariamente. Se de um lado o credor pode 

vender extrajudicialmente o bem dado em garantia, de outro, tem a 

obrigação de prestar contas ao devedor depois da venda, oportunidade 

em que o resultado poderá ser positivo (com saldo a favor do devedor), 

negativo (com saldo a favor do credor) ou satisfativo (com quitação da 

dívida e solução final do contrato). (...) (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 

1305604-5 - Pato Branco - Rel.: Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 

11.11.2015). DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS APÓS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - POSSIBILIDADE - 

ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/1969 - DESNECESSIDADE DE 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ESSA FINALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em se tratando de ação de 

busca e apreensão em que o proprietário fiduciário realiza a venda 

extrajudicial do bem apreendido, deverá este prestar contas, nos termos 

do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, sendo desnecessário o 

ajuizamento de ação autônoma para essa finalidade. (TJPR - 18ª C. Cível - 

AI - 1406452-7 - Foro Central de Maringá - Rel.: Ademir Ribeiro Richter - J. 

09.03.2016 - Publicação 23.03.2016). Negritei Em face da ausência de 

outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, 

passo a análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na 

alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato 

de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica 

com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei 

(Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer 

a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação 

fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, 

em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, 

ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (4458844 - fls. 01/06), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(4458844 - fls. 07/08). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (4458711 - fls. 01/04), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o 

Requerido WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, 

devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (4458711 - 

13/12/2016). No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito 

CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024863-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCELO 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: 1024863-04.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.197,80; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: 

REQUERIDO: BENEDITO MARCELO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de BENEDITO MARCELO DA SILVA. Partes 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o Autor, em 

suma, que firmou com o Requerido contrato de financiamento com 

alienação fiduciária n.º 20023892070, celebrado em 30/09/2015 para 

aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, onde relata que 

o Réu deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, 

objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, além da condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória (9412583 - fls. 01/02) foi deferida a liminar pleiteada, 

sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais 

do Autor (9640203 - fls. 01/02). Devidamente citado, o Requerido 

(9640210 - fls. 01) ofertou contestação (9877441 - fls. 01/15), pugnando 

pela gratuidade da justiça, após, arguiu preliminar de litispendência, 

cobrança de juros remuneratórios abusivos, revisão do contrato, e por 

fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada 

à parte Autora a impugnar a Contestação, atendeu a ordem (11495467 - 

fls. 01/09), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, 
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REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Importante deixar 

consignado também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC 

deve ser aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as 

instituições financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também 

alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente 

que “as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 

incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. 

DEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, perseguida pelo Requerido na 

peça defensiva, vez que preenchidos os requisitos legais. Da Aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos 

pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de 

cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de 

alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova 

porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão, o 

que afasta a necessidade de prova pericial. Da Conexão O Requerido 

relata que ingressou com Ação Revisional de Contrato, ao qual foi 

distribuída para 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, 

PJE sob n.º 1022464-02.2017.811.0041, em razão disso pugna pelo 

declínio de competência da presente ação de busca e apreensão em 

tramite neste Juízo para 2ª Vara Especializada de Direito Bancário. 

Entretanto, no caso em análise, observo que não há identidade de objeto 

ou causa de pedir entre esta ação revisional a ação de busca e 

apreensão, ainda que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento, 

haja vista que na ação revisional, o que se discute é a suposta 

abusividade de cláusulas do contrato, e na busca e apreensão a causa de 

pedir é a retomada da posse do bem diante da mora do devedor, esta 

regularmente constituída com a notificação válida. O Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento sobre a matéria entre as referidas ações, 

no sentido de que não existe conexão entre as demandas dessa 

natureza, sendo possível a tramitação separada destas, ainda que versem 

sobre o bem objeto do mesmo contrato. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE 

ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO 

DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência 

das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de 

que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 

há conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA , QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 

15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na 

alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 41319/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador: 

QUARTA TURMA, Data Julgamento: 03/09/2013) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida liminar em 

ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato 

com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do 

devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por 

intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão 

das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o 

sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há 

conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.3. Recurso especial 

provido.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008); E o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, igualmente tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO – INEXISTENTE – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO 

CREDOR – POSSIBLIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e 

apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de 

alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que 

deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações 

nem prejudicialidade externa. (STJ – 4ª Turma - REsp 1093501 – Rel. Min. 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. 25/11/2008 – DJe do dia 15/12/2008) 

(Ap 134404/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREVENÇÃO POR 

JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA – 

SEGUIMENTO DO RECURSO NEGADO – INTEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO E DECRETAÇÃO DE REVELIA - MANUTENÇÃO – PRAZO 

DE 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECRETO LEI 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A discussão das 

cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da 

ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações 

nem prejudicialidade externa.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 

15/12/2008). 2. O termo a quo da contestação começa a correr a partir do 

cumprimento da execução liminar, e não da juntada do mandado de 

citação, conforme se infere do art. 3º, §3º do Decreto – Lei n. 911/69. 3. 

Não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial 

do contrato, considerando o fato de o devedor não ter quitado parte 

substancial das obrigações assumidas, nem mesmo purgado a mora, com 

o pagamento da integralidade da dívida. (Ap 172412/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016). Inacolho o pedido neste 

particular aspecto. Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos 

Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, 

porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que 

entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu. Por tal motivo, não 

conheço dos pedidos não especificados e não discriminados. A situação 

processual configurada nos autos não permite reconhecer a existência de 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a 

mora o simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Dos Juros Remuneratórios No que diz 

respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já 

consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas 

serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a 

taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ 

(REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte do Requerido. A situação processual configurada 

nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos 
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encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual. Por fim, no que concerne a tese de ilegalidade da 

cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de 

anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. (...) 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é 

possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Inacolho o 

pedido. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Da Impugnação da Assistência 

Judiciária Gratuita Alega o Autor na peça impugnatória que o Réu requereu 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita, entretanto, argui que o 

mesmo não preenche os requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, 

o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Requerido na peça 

defensiva, a luz da jurisprudência consolidada preenche os requisitos 

para concessão da benesse, qual seja, a comprovação de que não pode 

arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo 

Tribunal Federal de há muito já consolidou o entendimento de que se 

mostra suficiente, para a obtenção da assistência judiciária gratuita, a 

simples afirmação feita pelo interessado de que não dispõe de situação 

econômica que lhe permita arcar com as custas do processo. Nesse 

sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da 

gratuidade, com todas as consequências jurídicas dele decorrentes, 

resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que 

não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros 

inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a 

comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de 

recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas 

processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de 

apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á 

tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o 

ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se 

configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado 

pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE nº 

245.646-AgR/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 

13/2/09). “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção 

de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem 

prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo 

regimental improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o 

Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, 

LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a 

de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, 

certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem 

prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 

infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, 

que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, 

XXXV). II. - R.E. não conhecido” (RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, 

Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/2/97). Nesta trilha, o Autor, não 

comprovou nos autos que o Requerido beneficiário da AJG, não faz jus a 

da gratuidade concedida, ou houve alteração em suas condições 

econômicas que justificassem o referido pleito. Inacolho, pois, a 

impugnação. Em face da ausência de outras questões instrumentais a 

serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da 

contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária em 

garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (9407622 - fls. 01/04), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(9407626 - fls. 01/02). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, 

para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – 

Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9407605 - fls. 01/04), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 
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a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o 

Requerido BENEDITO MARCELO DA SILVA, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Requerida, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência do Réu, nos termos do art. 98, § 

3º, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito 

CUIABÁ, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028228-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES BARBOS RANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028228-66.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 54.914,88; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: RODRIGO RODRIGUES BARBOS RANDO Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por 

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, atual denominação por instrumento de cessão de direitos 

do ITAÚ SEGUROS S/A, em desfavor de RODRIGO RODRIGUES BARBOSA 

RANDO. Partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Autor, em suma que o Requerido adquiriu Contrato de Consórcio 

grupo 90612, cota 007, com alienação fiduciária n.º 90612/007/00, 

celebrado em 31/07/2014 para aquisição de bem móvel, tipo veículo 

descrito na exordial, onde relata que a Ré deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (9937009 - fls. 01/02) foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (11237574 - fl. 01). Devidamente 

citado o Requerido (11237574 - fl. 02), ofertou contestação (9875356 - fls. 

01/06), arguindo cobrança abusiva de juros moratórios, impugnando os 

valores apresentados para quitação do contrato, após, requereu a purga 

da mora das parcelas vencidas, e por fim, sejam julgados improcedentes 

os pedidos descritos na inicial. Instada à parte Autora a impugnar a 

Contestação, atendeu ao chamado (11628040 - fls. 01/29), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos contidos 

na inicial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Importante deixar consignado 

também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC deve ser 

aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as instituições 

financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Dos Juros 

Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte do Requerido. A situação processual configurada 

nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual. Por fim, no que concerne a tese de ilegalidade da 

cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de 

anormalidade, também não merece acolhida, consoante já elucidara a 

jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. 

CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. PAGAMENTO. REGRA DE 

IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 

INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão, proferida em 

embargos à execução, que define o período de incidência dos juros 

remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não podendo ser objeto de 

posterior rediscussão. 2. (...) 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é 

possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, 

especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a 

cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais 

encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e juros, o 

pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, 

salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por 

conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Inacolho o 

pedido. Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação 

fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 
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sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 

911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e 

apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias 

após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor 

e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (9811957 - fls. 01/06 e 9811967 - fl. 02), que 

as partes efetivamente celebraram Contrato de Alienação Fiduciária para a 

aquisição de bem móvel, em que o Requerido encontra-se inadimplente, 

conforme se vislumbra com os documentos (9812016 - fls. 01/03). Diante 

de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento da Requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Senão vejamos, sobre o 

tema: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9811796 - fls. 01/13), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO o 

Requerido RODRIGO RODRIGUES BARBOSA RANDO, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (9811796 - 11/09/2017) na forma do art. 85, 

§ 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre 

o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito 

CUIABÁ, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021733-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DIAS VALADAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1133157 Nr: 24279-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimada para o pagamento do débito, a executada não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 44/45, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

18/08/2017 - R$ 36.476,32 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta e seis 

reais e trinta e dois centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes a executada: Ana Paula Martiny – CPF n° 

020.731.951-05, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 9688 Nr: 2379-47.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO, GIOVANNA MACAGNAN, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, AMARO CESAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Gessi Lever Ltda., CÉLIO CASADEI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 263 de 597



JÚNIOR, MARIA HELENA ALENCAR CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, MARCOS ALEXANDRE CASADEI - 

OAB:6.262

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens do executado pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta de bens dos 

executados: Célio Casadei Junior – CPF n. 346.029.411-68, Maria Helena 

Alencar Casadei – CPF n. 581.937.401-06 e Casadei Comércio e 

Distribuição de Alimentos Ltda – CNPJ nº 26.784.256/0001-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178725 Nr: 26075-34.2004.811.0041

 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, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HEXABANCO S/A (LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:15335/SP, Carlos Henrique Spessoto Persoli - OAB:138630/SP

 Vistos etc.

Apesar do ofício vindo à fl. 251, ter noticiado que falta enviar a guia de 

recolhimento, em contato telefônico com o Departamento de Depósitos 

Judiciais deste E. Tribunal de Justiça, foi dito que o alvará expedido e 

competente guia de recolhimento foram enviados corretamente àquele 

departamento, e em seguida, ao Banco do Brasil para pagamento.

Assim, aguarde-se o pagamento do alvará expedido à fl. 247.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1018977 Nr: 31359-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Yamaha 

Motor do Brasil S/A em face de Gilvan Alves Junior.

Às fls.124 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 129.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817602 Nr: 24032-12.2013.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

 Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Ademilson Ferreira da Silva, no entanto, requereu 

às fls. 103, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder a baixa de restrição junto ao Renajud, tendo em vista, 

não haver nenhuma ordem expedida por este juízo solicitando a inclusão 

de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812446 Nr: 18938-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:167.974/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Fundo de 

investimentos em Direitos Creditórios Não –Padronizados PCG-Brasil 

Multicarteira em face de Ivonei Victor da Silva.

Às fls.44 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 50.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1001742 Nr: 24144-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FIRMINO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Itapeva vii 
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Multicarteira Fundo de Investimentod em Direitos creditórios não 

padronizados em face de Pedro Firmino Neto.

Às fls. 49 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl.55.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 385274 Nr: 21204-82.2009.811.0041

 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: KLEBER DA SILVA MONTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Kleber da Silva 

Montanha em face de Banco Schahin S/A.

Às fls.72 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 77

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743287 Nr: 40241-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NUNES NASCIMENTO - ME, ELIANE 

NUNES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Eliane Nunes Nascimento - ME, CNPJ nº 04.853.670/0001-01;

- Eliane Nunes Nascimento, CPF nº 858.548.671-68.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933623 Nr: 51275-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLINHOS BERGAMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S/A em face de Carlinhos 

Bergamasco.

Às fls.40 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 46.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 768259 Nr: 21142-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fúlvio Monteiro Chaves - 

OAB:324.900, LUCIA TEREZINHA PEGAIA - OAB:88215, RODRIGO 

TAVARES DE MACEDO - OAB:247.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Citibank S/A 

em face de Adriana Pereira Santos.

Às fls.41 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 46.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996649 Nr: 22028-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONCA - 

OAB:16067, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do executado:

 - Douglas Martins Paes de Barros – CPF nº 247.891.228-75.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 334280 Nr: 4750-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Finasa S/A 

em face de José Domingos Neto.

Às fls.83 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 88.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1168204 Nr: 39370-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T A DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:OAB/PR 17.556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca das várias diligência empreendidas pelo Oficial de 

Justiça, cujo valor consta à fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819370 Nr: 25643-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, OSMAR XAVIER GONÇALVES, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO, LUCIMAR MACHADO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de 

Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009805-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009805-24.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente, 

pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o pagamento das 

mencionadas custas iniciais de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de 

abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009989-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARVALHO MACHADO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009989-77.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. O 

requerente não juntou aos autos o pagamento das custas, nem mesmo 

declaração de hipossuficiência apta a instruir pedido de justiça gratuita, 

também não realizou tal pleito. Há necessidade de requerimento expresso 

nesse sentido, porquanto vedada a sua concessão de ofício. Intime-se o 

requerente para efetuar o pagamento das mencionadas custas iniciais de 

distribuição da presente ação, ou para emendar a inicial com o 

mencionado requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

e respectiva declaração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e arquivamento do feito. Cumprido o item acima, 

certifique-se, e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de abril de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016802-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PERES DO PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016802-91.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 23.463,17; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

Parte Ré: REQUERIDO: RAFAEL PERES DO PINHO Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

movida por Bradesco S/A contra Rafael Peres do Pinho do bem descrito 

na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o veículo 

não foi encontrado. Por conseguinte, o Banco autor requereu a execução 

do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 778, 783, 

e 784, inc. V, do CPC, junto ao ID’s 10265557 e 10265560. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de 

processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, no caso do 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do credor 

fiduciário a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 5º. Se o credor preferir 

recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão 

penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem 

para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há previsão legal 
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para a conversão e prosseguimento do feito em ação executiva, e 

observando os princípios da economia e celeridade processual. Nesse 

sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)”. Além disso, o 

contrato (ID 3040222) está assinado pelo devedor preenchendo os 

requisitos do artigo 784, inciso II, do CPC, além de vir acompanhado de 

planilha do débito. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Proceda a Secretaria às retificações 

devidas, no tipo da ação. II – Cite-se o executado para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do Código de Processo Civil. 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. 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. 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. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004628-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BENEDITO FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004628-79.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Odair 

Benedito Figueiredo Costa ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato 

com Pedido de Liminar em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos. Afirma o requerente que firmou com o requerido o contrato 

de n. 040400046752, no valor de R$ 4.000,00 a ser pago em 10 parcelas 

de R$ 966,52. Que efetuou o pagamento de algumas parcelas, porém se 

tornou impossível o cumprimento deste diante das abusividades existentes 

no mesmo. Em sede de tutela antecipada requer seja suspenso os 

descontos em sua conta corrente, a consignação do valor que entende 

incontroverso, que o requerido se abstenha de incluir o nome do 

requerente junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 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, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. 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). Pugna o requerente, em tutela antecipada, a consignação em 

juízo das parcelas no valor que entende incontroverso. É certo que as 

instituições financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios 

acima de 12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 

22.626/33) a estas instituições (Súmula 596 do STF). Extrai-se do contrato 

de ID 11937795, que as taxas de juros pactuadas são de 22%, entretanto, 

considero que se trata de taxa de juros extorsiva, que oneram os 

contratos. Em relação à taxa média aplicada no mercado está muito 

superior, assim, acolho a taxa média de mercado de 2,20% ao mês para o 

contrato firmado entre as partes. No tocante à capitalização de juros o 

Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança 

da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, 

cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica 

possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em 

vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) 

expressa previsão contratual quanto à periodicidade. No presente caso, a 

capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada consoante 

contrato de ID 11937795, itens II.2. Insta salientar que o simples restritivo 

de crédito em nome do requerente é o suficiente para demonstrar o perigo 

de dano, visto que este tem o condão de denegrir sua imagem perante a 

sociedade em que vive sob a rótula de “mau pagador” e, 

consequentemente, privando-o na compra a crédito bem como das 

movimentações bancárias. Observa-se ainda que a concessão da medida 

antecipatória não trará nenhuma consequência irreparável ao réu, pois 

parte do débito já estará a disposição do juízo e poderá ser levantada pela 

instituição financeira. Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a 

insuficiência dos valores depositados, estes serão objeto de 

complementação, com a incidência de juros e correção, mostrando-se 

infundado o prejuízo para o banco credor. Desta forma, presentes os 

pressupostos legais, defiro em parte o pleito de antecipação de tutela. 

Assim, intime-se o requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

consigne em juízo o valor de todas as prestações vencidas, estas 

devidamente calculadas com os juros remuneratórios limitados à taxa de 

mercado em 2,20% ao mês e COM capitalização mensal de juros, posto 

que contratada expressamente, contrato de ID 11937795, e, se vencidas, 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária calculada 

pelo INPC e multa de 2%. Junto com o depósito, o requerente deverá 

apresentar a planilha constando o valor das parcelas vencidas 

depositadas com a incidência dos juros na taxa média do mercado de 

2,20% ao mês e COM capitalização mensal de juros, acrescidas dos 
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encargos moratórios, como redimensionado nesta decisão. Por se tratar 

de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira parcela, poderá 

o requerente continuar a consignar as que forem vencendo 

sucessivamente, desde que o faça mediante expedição de guia mensal da 

secretaria até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da 

parcela. Após, intime-se o requerido para que, no prazo de 48 horas, 

suspender os descontos do contrato aqui discutido da conta corrente do 

requerente, bem como promova a exclusão do nome do requerente de 

quaisquer órgãos de proteção ao crédito que eventualmente tenha sido 

incluído e que venha a se abster de realizar novas inclusões até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação 

de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. 

Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario [1] 

AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª 

Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010090-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEONARDO FERREIRA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1010090-17.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Luiz 

Leonardo Ferreira Lira ajuizou Ação Declaratória de Readaptação 

Contratual c/c Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada em 

face de Banco do Brasil S/A. Alega o requerente que recebe pensão por 

morte de sua avó materna, que detinha sua guarda, e realizou empréstimo 

consignado em folha de pagamento, entretanto, que fraudulentamente foi 

firmado um contrato de renegociação/renovação e este é descontado em 

sua conta corrente, com desconto superior a 51% de sua remuneração 

líquida, não havendo respeito de sua margem consignável de 30% e em 

folha de pagamento. Objetiva em sede de tutela antecipada a redução do 

desconto mensal de parcelas de empréstimos consignados para 30% do 

sua remuneração líquida, pois estes ultrapassam, em muito, o limite 

estabelecido em lei. Requer também a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. Aportou aos autos seus 

demonstrativos de pagamento e demonstrativos de contratação dos 

empréstimos consignados junto ao requerido. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, com base na verossimilhança da alegação e a 

hipossuficiência da parte requerente. Faço tal inversão, neste momento, 

segundo as regras ordinárias de experiências, por entender que as partes 

não podem ser surpreendidas ao final do processo, com uma decisão 

desfavorável em razão da falta de provas, caso fosse a inversão 

determinada na sentença. Cumpre esclarecer que perfilho o entendimento 

jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da 

validade da cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento do 

empregado ou servidor da prestação do empréstimo contratado, “que não 

pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência 

da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o 

mutuário” (REsp 728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05). Quanto 

à possibilidade de redução dos descontos, entendo pelo cabimento da 

limitação das parcelas de empréstimo ao patamar de 30% (trinta por cento) 

dos vencimentos líquido do devedor, já abatidos os descontos legais. 

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que os contratos foram 

feitos à revelia do limite dos 30%. A Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre 

a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e o 

Decreto n. 6386/2008, regulamento do artigo 45 da Lei n. 8112/1990, que 

trata da consignação em folha de pagamento dos servidores públicos, 

determinam que a soma mensal das prestações destinadas a abater os 

empréstimos realizados não devem ultrapassar 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos do trabalhador. Inquestionável que a dinâmica social e a 

necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial 

relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários, desde que 

respeitadas as necessidades alimentares do servidor, o que se perfaz 

com o limite proposto de 30%. Assim posta a questão, entendo que no 

caso em análise é cabível a retenção de 30% dos rendimentos do 

requerente, percentual este que não se apresenta capaz de comprometer 

a sua subsistência e de sua família. A propósito, colaciono os seguintes 

julgados: “(...) CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUTORIZAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - OBSERVAÇÃO 

DO LIMITE DE 30% (...) Em observância à proteção legal do salário, o 

desconto de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do 

devedor é lícito, desde que por ele expressamente autorizado e limitado ao 

percentual de 30% dos rendimentos líquidos”. (TJDFT, 

20090020171830AGI, Rel. SÉRGIO BITTENCOURT, 4ª T., j. em 13/01/10, DJ 

25/01/10) “AGRAVO REGIMENTAL. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO 

LÍQUIDA DO SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. 

LIMITAÇÃO A 30% DO VALOR CREDITADO A TÍTULO DE VENCIMENTOS. 

1. Os descontos na folha de pagamento do servidor público estão 

limitados a 30% de sua remuneração líquida, nos termos da legislação. 2. 

A jurisprudência dominante do stj limita os descontos relativos a 

empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados 

mensalmente na conta corrente dos servidores públicos, a título de 

remuneração. 3.Negou-se provimento ao agravo regimental, a fim de 

manter a decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, nos 

termos da jurisprudência dominante do STJ. (TJDFT Agravo Regimental 

no(a) Apelação Cível20090110508016APC, 2ª Turma Cível, relator: 

Desembargador Sergio Rocha). Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência, com fulcro no artigo 300 do CPC, condicionada à limitação dos 

descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento, em 30% 

(trinta por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios 

como Previdência, Imposto de Renda) do requerente, efetuado pelo 

requerido na conta corrente do requerente, devendo ser estes 

descontados em folha de pagamento do mesmo. Determino que a soma 

das prestações mensais decorrentes de contratos de empréstimos 

consignados celebrados entre o requerente e o requerido Banco do Brasil 

S/A, se limite ao percentual de 30% de sua remuneração líquida, reduzindo 

proporcionalmente o valor das prestações, transformando o 

correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão 

ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato. Determino ainda ao 

requerido BANCO DO BRASIL S/A que suspenda imediatamente a 

cobrança das parcelas dos empréstimos consignados que vem sendo 

efetuados na conta corrente do requerente, efetuando-os dentro do limite 

legal de 30% na folha de pagamento do requerente. Determino também ao 

requerido, no prazo de defesa, que traga aos autos os contratos que 

originaram o contrato de renegociação descontado em sua conta corrente. 

Oficie-se, imediatamente, ao Departamento de Folha de Pagamento do 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA, para que procedam à 

adequação dos débitos nos termos dessa decisão. Intimem-se as partes 

desta decisão. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Traga o requerente o 

documento inserido junto ao ID 12745180, diante da impossibilidade de 

abertura do mesmo. Cumpra-se. A/Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038049-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038049-94.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Mantenho 

integralmente a decisão de ID 11226600. Deve a requerente procurar as 

vias adequadas para que possa ter acesso aos documentos comuns 

entre as partes, como por exemplo, a propositura de ação cautelar de 

exibição de documentos. Novamente ressalto que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando a requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Ressalto que o que se trata de 

documento indispensável, neste caso, são os contratos firmados entre as 

partes em que pretende a revisão dos encargos incidentes nestes. Ainda, 

a decisão de ID 9521011 é clara, havendo a necessidade de verificação 

das cláusulas contratadas por ambas as partes, como pretende revisar 

em sua petição inicial. Destarte, com fundamento no art. 282, III, e 284, 

ambos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino à requerente 

que emende a inicial, em novo prazo que concedo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, devendo apresentar a integralidade dos 

contratos em juízo que pretende controverter, ao que, novamente, indefiro 

a apresentação destes pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de abril de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031623-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA REGINA DA SILVA NUNES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031623-66.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 350.516,21; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: EXECUTADO: KEILA REGINA DA 

SILVA NUNES COSTA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Banco 

Santander (Brasil) S/A devidamente qualificado e representado, nos autos 

da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, movida 

em face de Keila Regina da Silva Nunes da Costa, apresentou junto aos 

ID’s 10896157, 10896184 e 10896200, Embargos de Declaração da 

sentença proferida junto ao ID 10772829 dos autos, alegando a existência 

de erro material pleiteando o acolhimento destes para sanar o erro material 

e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de 

irresignação no tocante ao suposto erro material constante na sentença 

proferida junto ao ID 10772829. Argumenta o embargante que a sentença 

de ID 10772829 foi proferida pelo Juízo de forma equivocada, tendo em 

vista que a fundamentação da referida sentença pertencem a processo e 

partes diversas, sob o n° 1028959-62.2017.8.11.0041 PJE, (Ação de 

Busca e Apreensão). Pleiteia o acolhimento dos presentes Embargos, com 

a finalidade de sanar o erro material no que diz respeito à fundamentação 

constante na r. sentença de ID 10772829. Compulsando os autos, verifico 

que a referida sentença foi vinculada ao processo equivocadamente, bem 

ainda, constato que o nome da parte requerida e número do processo não 

correspondem a esta ação. Diante dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo embargante, tenho que o pedido merece acolhimento. 

Com essas considerações, ACOLHO os embargos declaratórios, e 

REVOGO a sentença proferida junto ao ID 10772829. II – Defiro a emenda 

à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 

III – Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante 

se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 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. 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. 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. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 18 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR)

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR)

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO)

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007921-57.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Comparece 

o requerido junto ao ID 12780967 pleiteando a reconsideração da decisão 

de ID 12521320 que deferiu aos requerentes a consignação na forma 

parcelada (16x R$ 738.666,99) do valor que entendem como 

incontroverso de R$ 11.415.360,88, a suspensão dos atos de 

expropriação dos bens dados em garantia e exclusão do nome dos 

requerentes dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Diante dos 

argumentos expendidos pelo Banco requerido, tenho que estes merecem 

amparo, assim acolho o pedido de reconsideração. E, neste sentido, 

revogo o item III da decisão de ID 12521320, pois, deve ser considerado 

que, conforme o artigo 330, §3º do CPC, o valor incontroverso deve 

continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não havendo como 

prosseguir com a consignação em forma parcelada do valor confessado 

como incontroverso pelos requerentes. Caso pretendam os requerentes a 

concessão da tutela antecipada, devem consignar em juízo a integralidade 

do débito incontroverso, visto que se trata de dívida vencida. Intimem-se 

as partes, com urgência. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A partir da ciência do requerido, em seu comparecimento 

espontâneo, tem início seu prazo para apresentação de contestação. 

A/Cuiabá, 18 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1028094-39.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB OAB - MT22008/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1028094-39.2017.8.11.0041. 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requeridos: PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos etc. Retifique-se o 

nome da ação, pois não se trata de improbidade administrativa, mas ação 

civil pública, regida pela Lei n.º 7.347/85. Para que não haja arguição de 

nulidade por cerceamento de defesa, intimem-se os requeridos, por seus 

patronos para, querendo e no prazo de dez (10) dias, manifestar sobre o 

documento juntado no id. 12121989. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005170-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA (RÉU)

ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS (RÉU)

JOAO LUQUESI ALVES (RÉU)

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS (RÉU)

WILLIAN CESAR DE MORAES (RÉU)

ATAIL PEREIRA DOS REIS (RÉU)

ANA MARTINS DE ARAUJO (RÉU)

ABEMAEL COSTA MELO (RÉU)

MARIA HLENKA RUDY (RÉU)

LEONICE BATISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO (RÉU)

JOSE GERALDO RIVA (RÉU)

FELIPE JOSE CASARIL (RÉU)

MARISOL CASTRO SODRE (RÉU)

JOSE PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE (RÉU)

VINICIUS PRADO SILVEIRA (RÉU)

TALVANY NEIVERTH (RÉU)

GERALDO LAURO (RÉU)

LAIS MARQUES DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT0005768A 

(ADVOGADO)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372/O (ADVOGADO)

EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES OAB - MT5745-O (ADVOGADO)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1005170-34.2017.8.11.0041 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requeridos: JOSE GERALDO RIVA, MARIA HELENA RIBEIRO AYRES 

CARAMELLO, GERALDO LAURO, VINICIUS PRADO SILVEIRA, HILTON 

CARLOS DA COSTA CAMPOS, JOAO LUQUESI ALVES, LEONICE BATISTA 

DE OLIVEIRA, ANA MARTINS DE ARAUJO, ABEMAEL COSTA MELO, 

MARISOL CASTRO SODRE, JOSE PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, 

FELIPE JOSE CASARIL, LAIS MARQUES DE ALMEIDA, TALVANY 

NEIVERTH, MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE, WILLIAN CESAR 

DE MORAES, ATAIL PEREIRA DOS REIS, ODNILTON GONCALO 

CARVALHO CAMPOS, FRANK ANTONIO DA SILVA, MARIA HLENKA 

RUDY Vistos etc. A requerida Ana Martins Araújo pleiteou, na defesa 

preliminar, pelo desbloqueio de valores depositados em sua conta 

corrente, por se tratarem de proventos (id. 8034819). Contudo, ao analisar 

o extrato de bloqueio via BacenJud, constatei que foi bloqueado da conta 

da requerida a importância de R$401,08 (quatrocentos e um reais e oito 

centavos), a qual foi desbloqueada, por ser irrisória em face do valor do 

dano causado ao erário (id. 7979008). Desta forma, intime-se a requerida, 

por seu patrono, para que informe precisamente o valor e a data em que 

houve bloqueio em sua conta, determinado por este Juízo. Certifique a sra. 

Gestora se há algum mandado e/ou carta precatória pendente de 

cumprimento. Em caso positivo e se extrapolado o prazo, cobre-se a 

devolução. Após, certifique se todos os requeridos foram notificados. Se 

algum requerido ainda não tiver sido localizado, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para que informe o atual endereço. Se 

todos os requeridos tiverem sido notificados, certifique-se a respeito das 

defesas apresentadas, a regularidade das representações, notadamente 

para fins de intimação e sobre o decurso do prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1018534-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT0021684A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1018534-73.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO Vistos etc. Cuida-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de 

Danos ao Erário, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de José Joaquim de Souza Filho, decorrentes de 

irregularidades e ilegalidades verificadas nos Convênios n.º 02/2006; n.º 

08/2006 e n.º 02/2007 firmados entre a Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer e a Federação Mato-Grossense de Voleibol – FMTV, por meio dos 

quais a Administração repassou à Federação o valor de R$359.300,00. 

Narra a inicial que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 

002720-023/2011, onde apurou-se que o requerido, à época Secretario de 

Estado de Esporte e Lazer, Presidente do Fundo de Desenvolvimento 

Desportivo, firmou o convenio n.º 002/2007 com a Federação 

Mato-grossense de Voleibol-FMTV, para provimento dos recursos 

financeiros para cobrir as despesas com a realização da Liga Mundial de 

Voleibol Masculino Adulto/2007, o qual teve vigência a partir da data de 

sua assinatura (23/04/2007) até 31 de julho de 2007, no valor de 

R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Relata que ao analisar o 

processo de liquidação de despesas e prestação de contas dos 

convênios, verificou inúmeras irregularidades nos pagamentos, também 

constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Assevera 

que a Assessoria Especial de Planejamento da SEEL – Secretaria de 

Estado de Esporte e Lazer analisou a prestação de contas do Convênio 

02/2007 emitiu parecer detectando 17 irregularidades, dentre elas, o uso 

de dinheiro público, sem as observâncias legais, conforme Parecer 

Técnico n.º 40/08. Informa, ainda, que o requerido foi exonerado do cargo 

em comissão de Direção Geral e Assessoramento, de Secretário de 

Estado de Esportes e Lazer, a partir de 31/03/2010, conforme o Ato nº 

1.740/2010, publicado no Diário Oficial em 24/08/2009. Assevera que tais 

irregularidades no repasse de dinheiro público (Convênio 02/2007) 

configuram ato de improbidade administrativa, pois o requerido teria 

violado deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições, ao utilizar o cargo que exercia para auferir ganho ilícito em 

detrimento do erário estadual, que teria sofrido prejuízo de 

aproximadamente R$246.455,89 (duzentos e quarenta e seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). 
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Afirmou, ainda, que a conduta do requerido também configura dano moral 

coletivo, pois abala o prestigio, a confiança e a credibilidade da 

administração pública e dos gestores públicos, devendo, portanto, ser 

responsabilizado. Requereu a concessão de liminar, para determinar a 

indisponibilidade de bens do requerido até o montante de R$246.455,89 

(duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos) e, no mérito, a condenação do requerido na 

forma dos arts. 9º e 11, ambos da Lei 8.429/92, além da indenização do 

dano moral coletivo e o ressarcimento ao erário. Foi proferido despacho 

determinando a notificação do requerido para apresentar defesa 

preliminar, bem como que o requerente esclarecesse se, pelo mesmo fato, 

foi buscada a responsabilização penal do requerido (id. 8733506). O 

representante do Ministério Público manifestou informando que foi 

instaurado o Inquérito Policial n.º 15109-62.2011.811.0042, que tramita 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois o requerido 

é detentor de foro privilegiado, por exercer mandato de deputado estadual 

(id. 9068127). O Estado de Mato Grosso, por meio de seu Procurador, 

manifestou interesse em integrar a lide como litisconsorte ativo (id. 

9230813). O requerido constituiu advogado e apresentou defesa, 

alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, pois foi exonerado 

do cargo que ensejou os fatos em 31/03/2010 e não responde por 

nenhuma ação penal; a petição inicial é inepta, pois a narrativa é confusa 

e genérica, sem apontar qual o fato ou ato praticado pelo requerido que 

enseja a responsabilidade por improbidade administrativa e a ilegitimidade 

passiva nos casos dos convênios 02/2006 e 08/2006, pois, à época, não 

era gestor, nem ocupada qualquer cargo público. No mérito, sustenta a 

ausência de ato de improbidade, pois os repasses referentes ao Convenio 

02/2007 foram feitos cumprindo a ordem legal, a prestação de contas foi 

aprovada, inclusive, pelo TCE/MT. Ao final, requereu o acolhimento das 

preliminares com a extinção do processo ou o indeferimento da petição 

inicial e, caso superadas as preliminares, que os pedidos fossem julgados 

improcedentes (id. 9671775). O representante do Ministério Público 

impugnou a defesa preliminar, alegando, em síntese, que o art. 23, I, da Lei 

n.º 8.429/92, disciplina o prazo prescricional das sanções pela prática de 

ato de improbidade administrativa, porém, não alcança a pretensão de 

ressarcimento ao erário, que é imprescritível. Da mesma forma, sustentou 

que a inicial não é inepta, pois atende as exigências formais do Código de 

Processo Civil e traz a descrição dos fatos e da imputação feita ao 

requerido e não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez 

que o requerido deve responder pelos atos que praticou enquanto 

ordenador de despesa da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer. Por 

fim, requereu a rejeição das matérias preliminares e o recebimento da 

petição inicial e a citação do requerido (id. 10444033). É o que merece 

registro. Decido. Passo a análise das preliminares arguidas pelo requerido. 

Inicialmente, não verifico a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 330, §1º, do CPC, pois, ao contrario do que sustenta o requerido, a 

inicial preenche os requisitos do art. 319, do mesmo Código, tanto que 

possibilitou que o requerido conhecesse toda a extensão da lide e 

rebatesse o mérito da ação e os fatos que lhe foram imputados pelo 

Ministério Público. A descrição dos fatos e a imputação ao requerido é 

clara e objetiva, autorizando o recebimento da petição inicial, para apurar a 

prática ímproba, sem necessidade de descrever as minucias dos 

comportamentos e das sanções aplicáveis, caso procedente o pedido 

meritório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. 1. Conforme precedentes 

jurisprudenciais, em se tratando de ação civil pública, basta que o autor 

faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem 

necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções 

devidas a cada agente. 2. Se a petição descrever a narrativa dos fatos 

configuradores, em tese, da improbidade administrativa, não se configura 

inépcia da inicial, sendo suficiente para bem delimitar o perímetro da 

demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de 

d e f e s a . ”  ( T R F - 4  -  A G :  5 0 3 2 6 8 7 0 5 2 0 1 4 4 0 4 0 0 0 0  

5032687-05.2014.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 17/06/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

D.E. 18/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES DA 

AÇÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - JUSTA CAUSA PARA 

O RECEBIMENTO - VALORAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO - INVASÃO DO MÉRITO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE 

DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR NA ESTREITA VIA DO AGI - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE -DECISÃO MANTIDA 

1) - CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 17, § 8º, DA LEI 8.429/92, A 

INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SOMENTE SERÁ 

REJEITADA EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUANDO O 

MAGISTRADO SE CONVENÇA DE INEXISTÊNCIA DO ATO DE 

IMPROBIDADE, DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO OU 

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) - PARA PROCESSAMENTO DA 

AÇÃO DE IMPROBIDADE, BASTA A VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO DE IMPROBIDADE, SENDO ESTES 

ÚLTIMOS JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL. 3) - O 

RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA NÃO É MOMENTO ADEQUADO PARA SE AFERIR DE 

FORMA COMPLETA E PROFUNDA A EFETIVA RESPONSABILIDADE DOS 

AGENTES ENVOLVIDOS. 4) - VIGORA, NESTA FASE, O PRINCÍPIO DO IN 

DÚBIO PRO SOCIETATE, NO QUAL DIANTE DE EVENTUAL DÚVIDA DA 

EXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, DEVE-SE CONHECER DO MÉRITO 

EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO. 4) - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

P R O V I D O . ”  ( T J - D F  -  A I :  1 9 9 7 7 2 6 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019977-26.2011.807.0000,  Rela to r :  LUCIANO MOREIRA 

VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 15/02/2012, 5ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 28/02/2012, DJ-e Pág. 158). Desta forma, rejeito a 

preliminar de inepcia da inicial. Sobre a ilegitimidade passiva, o requerido 

alega que não firmou os Convênios 02/2006 e 08/2006, pois à época, não 

era Secretario de Estado. Contudo, a responsabilização pela eventual 

prática de ato de improbidade administrativa e de ressarcimento de dano 

ao erário se dá em face do ordenador de despesa. Assim, ainda que não 

tenha firmado o contrato, o agente público que assinou empenhos, 

autorizou o pagamento e/ou liquidação de despesa irregular responde 

pelos prejuízos que causar. Importante consignar, também, que o 

requerido se insurgiu apenas em relação aos Convênios 02/2006 e 

08/2006 e a inicial também lhe atribui a responsabilidade sobre as 

irregularidades verificadas no Convenio 02/2007, de modo que, ainda que 

procedente a arguição de ilegitimidade passiva, esta não importaria em 

extinção do processo. Ademais, como bem frisou o representante do 

Ministério Público deve-se aplicar aqui a Teoria da Asserção, segundo a 

qual a verificação das condições da ação deve ocorrer em abstrato, de 

acordo com o que foi afirmado na petição inicial. Rejeito, também, a 

preliminar da ilegitimidade passiva. Por fim, em relação a prescrição da 

responsabilização pelo ato de improbidade administrativa, verifico que 

assiste razão ao requerido. Conforme se verifica da inicial e dos 

documentos que a instrui, foram imputados ao requerido a prática de atos 

de improbidade administrativa consistente no enriquecimento ilícito e 

ofensa aos princípios administrativos em razão da, em tese, malversação 

de dinheiro público verificada nos Convênios n.ºs 02/2006; 08/2006 e 

002/2007, firmados entre a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e a 

Federação Mato-Grossense de Voleibol – FMTV. À época dos fatos, o 

requerido exercia o cargo de Secretário de Estado de Esporte e Lazer e 

era ordenador de despesa dos referidos convênios. O requerido foi 

exonerado do cargo de Secretário de Estado em 31/03/2010, conforme ato 

n.º 1.740/2010. Esta ação foi distribuída em 13/06/2017, id. 8137719, 

portanto, quando decorridos mais de sete anos desde a exoneração. O 

art. 23, da Lei n.º 8.429/92, estabelece o prazo prescricional para que 

sejam ajuizadas as ações que visam buscar a responsabilização do 

agente pela prática de ato de improbidade administrativa. E em seu inciso I, 

dispõe que esse prazo será de até cinco anos, após o término do 

exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 

Acerca da prescrição, outra regra poderia ser aplicada ao caso, na 

hipótese de ter sido buscada a responsabilização do agente, pelos 

mesmos fatos, na esfera penal. Contudo, o representante do Ministério 

Público informou que foi instaurado apenas um inquérito policial para 

apuração dos fatos, o que não é suficiente para aplicar a mesma regra da 

prescrição em abstrato preconizada para o ilícito penal. O Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que para a aplicação do prazo prescricional 

previsto na lei penal ao ato de improbidade administrativa, é necessário 

que, ao tempo da propositura da ação civil, esteja em curso a ação penal 

que busca a responsabilização pelo mesmo fato. Veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DE 

CARGO EFETIVO. PRESCRIÇÃO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

REGIME ÚNICO DOS SERVIDORES. SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DA 

CONTAGEM DO PRAZO. CONTAGEM PELO PADRÃO DA LEI PENAL. 
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IMPOSSIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E 

EVOLUI NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. 1. Na hipótese de ação de 

improbidade administrativa promovida contra servidor efetivo, aplica-se à 

contagem do prazo prescricional o inciso II do art. 23 da Lei 8.429/92, em 

face do que se impõe a observância do art. 142 da Lei 8.112/1990. (...) 3. 

Quando o ato ímprobo configura (também) crime, a aplicação do prazo 

prescricional pela norma penal (art. 142 - Lei 8.112/1990) somente é 

cabível na existência da respectiva ação penal. Precedentes do STJ. (...) 

5. Recurso especial desprovido.” (REsp 1407249/PB, Rel. Ministro OLINDO 

MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016). 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE A 

UM DOS RÉUS. TERMO INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE 

DO CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO ÍMPROBO. PRECEDENTES. REVISÃO DO 

TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO 

DO ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PENAL. CABIMENTO DO APELO NOBRE PELA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO, ACOMPANHANDO A RELATORA, SRA. DESEMBARGADORA 

CONVOCADA MARGA TESSLER.” (AgRg no REsp 1509971/SP, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2015, DJe 01/07/2015) Desta forma, forçoso é reconhecer que a 

pretensão de responsabilização do requerido pela suposta prática de ato 

de improbidade administrativa, pelos fatos narrados na inicial, quais sejam, 

irregularidades e ilegalidades na liquidação de despesas e/ou pagamento 

dos Convênios n.ºs 02/2006; 08/2006 e 002/2007, firmados entre a 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e a Federação Mato-Grossense 

de Voleibol – FMTV, foi alcançada pela prescrição. Entretanto, como bem 

asseverou o ilustre representante do Ministério Público, mesmo 

reconhecida a prescrição da pretensão de responsabilizar o requerido 

pela prática de ato de improbidade administrativa, estaria preservada a 

pretensão de ressarcimento ao erário, a teor do disposto no art. 37, §5º, 

da Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta ou 

indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: ... §5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos 

praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao 

erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento” Ocorre que 

no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 852.475/SP, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate relativo à 

“prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos 

tipificados como ilícitos de improbidade administrativa”. O Ministro Teori 

Zavascki, em despacho proferido no referido recurso, determinou a 

suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que 

tratem da questão, que estejam em tramitação no território nacional, na 

forma do art. 1.035, §5º, do CPC. Diante do exposto, nos termos do art. 

354, do CPC, reconheço a ocorrência da prescrição em relação à 

pretensão de responsabilização do requerido pela prática de ato de 

improbidade administrativa e, em relação a este pedido, julgo extinto o 

processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

subsistindo apenas a pretensão de ressarcimento dos supostos danos 

causados ao erário. A ação prosseguirá pelo rito previsto na Lei n.º 

7.347/85. Procedam-se as retificações necessárias. Junte-se cópia das 

decisões proferidas no Recurso Extraordinário n.º 852.475/SP, bem como 

o cumprimento da decisão do i. Ministro Relator, suspendendo a tramitação 

desta ação até que o referido recurso seja julgado. Procedam-se as 

anotações necessárias, inclusive no nos relatórios estatísticos e de meta. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018. Celia 

Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 161858 Nr: 12834-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, LUIZ CLARO DE MELO, ESPÓLIO DE 

JORGE DAMIÃO MARANHÃO, DJALMA TRANSPORTES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., DJALMA DE JESUS FERREIRA, SÔNIA REGINA 

FERREIRA, RAPHAEL FERNANDES FABRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO 

CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, 

GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE 

BRITO JÚNIOR (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, NAIME MARCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 3.847, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI (UNIJURIS/UNIC) - 

OAB:6.667/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6.760/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754, ULISSES RIBEIRO - 

OAB:5.464/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos em relação ao 

requerido Luiz Claro de Melo, e conforme fundamentação, procedentes, 

em relação aos requeridos Leda Regina de Moraes Rodrigues; Jairo Carlos 

de Oliveira; Carlos Marino Soares Silva; Elite Maria Dias Ferreira Modesto; 

espólio de Jorge Damião Maranhão; Djalma Transportes e Representações 

Ltda.; Djalma de Jesus Ferreira e Sônia Regina Ferreira, os quais se 

sujeitarão as sanções previstas nos incisos II e III, do art. 12, da Lei nº 

8.429/1992, da seguinte forma:Condeno os requeridos Leda Regina de 

Moraes Rodrigues; Jairo Carlos de Oliveira; Carlos Marino Soares Silva; 

Elite Maria Dias Ferreira Modesto; Djalma Transportes e Representações 

Ltda.; Djalma de Jesus Ferreira e Sônia Regina Ferreira:- ao ressarcimento 

integral do dano causado ao erário (...)- suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de cinco (05) anos; à exceção da empresa Djalma Transportes 

e Representações Ltda.;- à proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 

de cinco (05) anos.Condeno ainda, ao pagamento de multa civil, de forma 

individual, no valor correspondente a 5% (cinco) do dano ao erário, 

acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a 

ser destinado ao erário Estadual. Condeno o espólio de Jorge Damião 

Maranhão, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário(...). Por 

consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, com 

fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, aguarde-se na Secretaria da Vara pelo prazo de quinze (15) dias 

eventual pedido de execução. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

certifique-se, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1027134 Nr: 35422-08.2015.811.0041

 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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Roberto 

Aparecido Turin - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRHEGORY PAIVA PIRES 
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MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, RICARDO GOMES DA ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a estabilidade excepcional ao requerido Luiz Márcio Bastos 

Pommot (Ato nº. 002/91) e, ainda, todos os atos administrativos 

subsequentes que a efetivaram na carreira e lhe concederam 

enquadramento, progressão, incorporação e etc., até alcançar o cargo 

atual de Técnico Legislativo de Nível Superior – Ato 604/03.Condeno o 

requerido Luiz Márcio Bastos Pommot ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar a Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que é isenta. 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 ao requerido Luiz Márcio Bastos Pommot, de qualquer 

remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato 002/91, que 

o estabilizou no serviço público, sob pena de incidirem, pessoalmente, em 

multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o 

cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem 

qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1273374 Nr: 28786-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÍSIO LEMOS MELO JÚNIOR, CRW - 

PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido do representante ministerial de fls. 23.

 Oficie-se ao Juízo deprecante, encaminhando cópia da manifestação 

ministerial de fl. 23, para que o representante do Ministério Público que 

atua na ação principal elabore as perguntas a serem feitas à testemunha 

deprecada, no prazo de 15 dias.

Consigno que depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

resposta do juízo deprecante, a presente missiva será devolvida 

independentemente de cumprimento, conforme dispõe art. 393 da CNGC.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1159094 Nr: 35559-53.2016.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO LEMES, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MT, PRESIDENTE DO ISSSPL - INSTITUTO DE SEG. S. DOS 

SERV. DO LEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, DÉCIO ARANTES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 5920, FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7.920/MT, LUIZ 

EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - PROCURADOR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:8.834/MT, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - 

OAB:OAB/MT 11039

 a)- (...), declaro a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida 

estabilidade e efetividade ao réu Cleber Roberto Lemes (Ato nº 008/02) e 

de todos os subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico 

Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual se encontra hoje 

aposentado (Ato nº 113/2013).b)- Declaro a falsidade da averbação de 

tempo de serviço prestado pelo réu no período de 1º/7/83 a 14/3/91 e 

2/1/95 a 31/3/99 na Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT (Port. 

056/01), razão pela qual determino a exclusão de referidos períodos do 

controle de vida funcional da Assembleia Legislativa, no prazo de 15 

(quinze) dias, após o trânsito em julgado;c)- (...) encaminhem-se cópia da 

petição inicial e documentos que a acompanham, bem como cópia desta 

sentença, que deverão ser armazenadas em CD/DVD-ROM, ao Ministério 

Público (...);d)- Condeno o Réu Cleber Roberto Lemes nas custas judiciais 

e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato 

Grosso, Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 

– ISSSPL e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas ; e)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido;f)- Transitada em julgado a sentença, o Estado de 

Mato Grosso, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Cleber 

Roberto Lemes de qualquer remuneração, subsídios etc. decorrente do 

Ato nº 008/02, que o estabilizou e efetivou no serviço público, bem como 

de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no 

cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT, no qual foi 

aposentado (Ato nº 113/2013), sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857770 Nr: 59999-21.2013.811.0041

 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): ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Alana Cardoso de 

Souza - OAB:MT 20.293, ANA CAROLINA ANDRADE DO AMARAL - 

OAB:MT 20.291, DAIANY FRANK - OAB:19270 / MT, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA, para devolução dos autos nº 59999-21.2013.811.0041, 

Protocolo 857770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1171535 Nr: 40795-83.2016.811.0041

 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: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT, CAB - 

CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, DESIRÉE DUARTE DA SILVA - OAB:19667/O, DIEGO 

ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9494, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465-B, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Ante o exposto:a)- Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria 
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Pública;b)- 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 há ou não omissão do Município de Cuiabá no que 

se refere à realização da infraestrutura urbana do bairro São Sebastião, 

dentre elas drenagem e pavimentação asfáltica e da Concessionária de 

Água e Esgoto de Cuiabá – CAB, no que tange à construção da rede de 

coleta de esgoto.”;c)- 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;d)- Decorrido o prazo, certifique-se, em seguida, 

dê-se vista ao Ministério Público, na condição de fiscal da lei;e)- Após, 

retornem-me os autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1121120 Nr: 19308-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUARTZO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, HIDRAPAR ENGENHARIA CIVIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERNANDO 

TORRECILLAS FERREIRA - OAB:39.782, ANTÔNIO FARIAS DE SOUZA - 

OAB:DEFENSOR PÚBL., LUIZ AUGUSTO MILENKOVICH BELINETTI - 

OAB:69623, MARCIO PEREIRA DA SILVA - OAB:25.818, SEBASTIÃO DA 

SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR, SEBASTIÃO FERREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR 501

 Ante o exposto:a) Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa;b) 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 o 

Embargante possuía a posse ou o domínio sobre o imóvel situado na Rua 

Castro Alves esquina com a Avenida Brasília, Bairro Areão, Cuiabá/MT, 

registrado sob a matrícula n. 37.808 no Sexto Ofício da Capital, antes da 

determinação de indisponibilidade levada a termo nos autos da Ação Civil 

Pública n. 60037-96.2014.811.0041 - Cód. 949550 (21/12/2014);e) Não 

obstante as partes já tenham sido oportunizadas a se manifestarem 

quanto às provas que pretendem produzir, diante do ponto controvertido 

fixado, a fim de buscar a verdade real e evitar eventual cerceamento de 

defesa, oportunizo às 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 para análise das provas. Expeça-se o necessário. Intimem-se e 

cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008260-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1008260-16.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifesta-se acerca da certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 5 dias. CUIABÁ, 18 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 765983 Nr: 18723-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDO, PWGDO, CGDCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, Lincoln Walter Denier Huergo Bauermister - 

OAB:11.754

 Autos 765983

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito, bem como, regularizando a sua 

representação processual, nos moldes do parecer do digno Ministério 

Público (fls.171v°), sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 764765 Nr: 17425-17.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200.129/SP

 Autos 764765

Vistos etc.

A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho 

Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e 

a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio.

 Sendo assim, designo sessão de mediação, para o próximo dia 22 de 

maio de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador certificado.

 Intime-se o exequente, por meio de seu culto advogado.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação da executada.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1093310 Nr: 7642-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS RIBEIRO - OAB:16.495-B, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16.995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12.087/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), WILLIAN NASCIMENTO 

SANTOS a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1136719 Nr: 25949-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, Yaná Christina Eubanck Gomes - OAB:5.495

 Autos 1136719

Vistos etc.

Tendo em vista o tempo transcorrido entre a data do pedido para 

pagamento do valor devido (05.04.18) e, os presentes dias, concedo, tão 

somente, o prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias, para a 

comprovação do pagamento do débito exequendo no valor de R$ 

20.559,30 (vinte mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta 

centavos), referente aos meses de abril/2016 a outubro/2017, bem como, 

as prestações que vencerem até o cumprimento da obrigação.

Caso não haja o efetivo pagamento no prazo acima assinalado, venham os 

autos conclusos para reestabelecimento da prisão civil já decretada.

Sem prejuízo da ordem acima, intime-se a parte exequente, por meio de 

seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca 

da alegação do devedor constante do “item 3” de fls.312 de que, o infante 

se encontra residindo consigo desde dezembro/2017, sendo o mesmo 

responsável pelo pagamento de todas as suas despesas.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1123099 Nr: 20082-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGF, GBDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATTAN DIEGO VIDAL 

GRIEBEL ELY - OAB:22011/0, Ueber R. de Carvalho - OAB:4754/MT

 Autos 1123099

Vistos etc.

Ante os pedidos de fls.135, determino a reiteração do ofício de fls.127, 

devendo ser cumprido por Oficial de Justiça. Advirta-se o responsável 

que, o óbice ou omissão no cumprimento desta ordem poderá ensejar na 

requisição de instauração de inquérito policial, por eventual prática de 

crime de desobediência.

Intime-se o requerido, por meio de seu culto advogado, para que traga aos 

autos, em 05 (cinco) dias, cópia dos termos do distrato do imóvel situado 

no Ed. Torres de Madri, apto 306 – A, em Cuiabá/MT, conforme 

determinado na audiência datada de 03.10.2017, sob pena de aplicação 

das penalidades cabíveis.

Intime-se o responsável pelo Escritório de Contabilidade Pro-Contabil, 

situado na Av. General Melo, 1874, Campo Velho, em Cuiabá/MT, para que, 

promova ao desconto dos alimentos (fls.123), junto ao pró-labore 

percebido pelo requerido, depositando-se o numerário na conta bancária 

de Rosimar Gomes Farias, junto ao Banco do Brasil, agência 3325-1, conta 

corrente: 50614-1. Advirta-se o responsável que, o óbice ou omissão no 

cumprimento desta ordem poderá ensejar na requisição de instauração de 

inquérito policial, por eventual prática de crime de desobediência.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 967471 Nr: 7983-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDPC, LPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:OABMT7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), VANIA MARIA DE 

CARVALHO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 768768 Nr: 21680-18.2012.811.0041

 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: INEIA SALIM DAHROUGE, YESSER MUHIEDDINE 

DAHROUGE, FADWA MUHIEDDINE DAHROUGE OMAIRI, MOHAMAD WALID 

OMAIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MUHIEDDINE AMINE DAHROUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1030382 Nr: 36971-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, MDC, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DENIZE MORETTO - OAB:10.424, VANESSA 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:22.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1030382

Vistos etc.

A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho 

Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e 

a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio.

 Sendo assim, designo sessão de mediação, para o próximo dia 10 de 

maio de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado.
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 Intimem-se por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 772988 Nr: 26118-87.2012.811.0041

 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: SADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS, SWMS, ERMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 Autos 772988

Vistos etc.

Reitere-se o ofício de fls.196, devendo ser cumprido por Oficial de Justiça, 

com a máxima urgência, visto que, a presente ação tramita desde 

25.07.2012 e, se encontra inserido na META 2 do CNJ.

 Advirta-se o responsável que, o óbice ou omissão no cumprimento desta 

ordem poderá ensejar na requisição de instauração de inquérito policial, 

por eventual prática de crime de desobediência.

Outrossim, ante às informações de fls.210, designo audiência de 

conciliação, para o dia 06 de junho de 2018, às 14:30 horas.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1115983 Nr: 17025-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADA, LAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 Autos 1115983

Vistos etc.

Sendo a conciliação e a mediação instrumentos efetivos para a solução de 

conflitos, designo audiência de conciliação, a ser presidida, 

excepcionalmente por esta magistrada, para o dia 12 de junho de 2018, às 

16:00 horas.

Intimem-se, por meio dos ilustres advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035685-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA APARECIDA DA ANUNCIACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1035685-52.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS 

SIQUEIRA DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: JACIRA APARECIDA 

DA ANUNCIACAO Vistos etc. Verifica-se que os saldos transferidos pelo 

Banco do Brasil, se referem à conta corrente, no valor de R$ 8.856,99 

(oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) e 

PASEP, no valor de R$ 1.038,59 (mil trinta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme se extrai do ofício de id. 12303048, não levantados 

em vida por Jacira Aparecida da Anunciação, falecida na data de 13 de 

novembro de 2013- id. 10845181. O requerente comprovou a união 

estável com a falecida, por meio de escritura pública – id. 10845186, 

juntando, ainda, cópia da sentença de reconhecimento de união estável, 

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões 

de Cuiabá – id. 10845186. Consigno que, o requerente se encontra 

recebendo a pensão por morte da ex-companheira. O presente pedido de 

levantamento, compreende a integralidade dos saldos existentes e já 

transferidos para conta judicial, contudo, em se tratando de saldo de conta 

corrente, faz-se necessária a renúncia pelos demais herdeiros da 

falecida, uma vez que o montante integra o acervo hereditário. Verifico 

que, embora não conte com descendentes, ao que tudo indica, a falecida 

deixou ascendentes vivos, os quais deverão renunciar à sua quota parte 

em face do monte, em sendo o caso, a fim de que seja possível sua 

integral liberação ao companheiro, em observância à ordem de vocação 

hereditária disposta no art. 1.829, do Código Civil. Diante do exposto, 

INTIME-SE o requerente, para que apresente escritura pública de renúncia 

ou para que o faça por termo judicial, a ser realizado perante a secretaria 

do Juízo, em sendo o caso, ou para que os inclua no polo passivo da 

demanda, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023716-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA CUNHA DA SILVA RIGOTTI (REQUERENTE)

HEYTTOR MENDES LEVENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DUARTE RIGOTTI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023716-40.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ERICA PATRICIA 

CUNHA DA SILVA RIGOTTI, HEYTTOR MENDES LEVENTI Parte Ré: 

REQUERIDO: THIAGO DUARTE RIGOTTI Vistos etc. Preliminarmente, 

consigno que o parecer de id. 12619007 não se refere aos presentes 

autos, razão pela qual, determino a baixa do documento. Outrossim, 

DEFIRO o parecer Ministerial de id. 12618958. ESCLAREÇAM os 

requerentes, quanto à situação jurídica da curatela, em face de Erica 

Patrícia Cunha, consignando que, caso ainda em andamento o processo 

de curatela, deverá o pedido de substituição de curador, ser formulado 

nos próprios autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, PROCEDA-SE a 

realização de estudo social, para verificação das atuais condições 

pessoais da curatelanda e de seu atual companheiro, que deseja 

desempenhar o munus, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, DÊ-SE VISTA 

dos autos ao douto Ministério Público, com urgência. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029439-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA GLORIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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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 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029439-40.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ODAIR JOSE CORREIA Parte Ré: REQUERIDO: 

JUCIMARA GLORIA GOMES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Guarda, proposta por Odair José Correia, em face de 

Jucimara Gloria Gomes da Silva, ambos devidamente qualificados. Diante 

das gravosas informações prestadas pelo autor acerca das atitudes 

violentas da requerida (id. 12779017) e, em consonância com o parecer 

do digno Ministério Público (12789675), defiro o pedido de busca e 

apreensão da infante Giselly Leticia da Silva Correia, no endereço indicado 

na inicial, ou em qualquer outro lugar em que, esta seja encontrada. 

Cumprida a ordem liminar, a criança deverá ser entregue aos cuidados de 

seu genitor, mediante às cautelas e advertências legais. Via de 

consequência, SUSPENDO o direito de convivência da requerida Jucimara, 

com seus filhos Giselly Leticia da Silva Correia (10 anos) e Odair José 

Correia Junior (8 anos), até ulterior deliberação. Aguarde-se a realização 

da audiência designada. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 18 de abril 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024759-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Antônio Carlos de Oliveira Claro (REQUERIDO)

CARLA DA SILVA CLARO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS FREITAS OAB - SP258849 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024759-12.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIANI ROSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA CLARO, CARLA DA SILVA 

CLARO Vistos etc. Intime-se a parte executada, por meio de seu culto 

advogado, para que, comprove nos autos, em 05 (cinco) dias, a 

contratação do plano de saúde em nome do infante, nos moldes da 

decisão do id. 9391476. Após, colha-se o pronunciamento do nobre 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006940-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIMA BARBIERI ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(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: 

1006940-28.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: CLAYTON 

ANTUNES DOS SANTOS, LUCIANE LIMA BARBIERI ANTUNES DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta 

por Clayton Antunes dos Santos e Luciane Lima Barbieri Antunes dos 

Santos, devidamente representados nos autos. Esclarecem os autores 

que, são casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 27 

de maio de 1997, o que se extrai da certidão de casamento – id. 

12297049. Informam que, da união, advieram 02 (dois) filhos, Gyovanna 

Beal Barbieri Antunes, nascida em 22/08/2002, e, Matheus Beal Barbieri 

Antunes, nascido em 13/01/2010, e que não foram adquiridos bens 

partilháveis, sendo que, com o divórcio, a requerente voltará a usar o 

nome de solteira, Luciane Lima Barbieri. Quanto aos filhos, as partes 

acordam quanto ao exercício da guarda, na forma compartilhada, e pelo 

pagamento de obrigação alimentar pelo requerente, equivalente a meio 

salário mínimo vigente, nos termos do acordo. O ilustre Ministério Público 

se manifestou favoravelmente à homologação do acordo, pois este 

preserva os interesses das partes e dos filhos menores, nos termos do 

parecer acostado ao id. 12619944. Verifica-se que, a presente ação visa 

à extinção da sociedade conjugal dos requerentes por meio do divórcio, 

que não almejam, em comum acordo, a manutenção do vínculo conjugal, o 

que impõe a este Juízo, a homologação do acordo, nos termos propostos. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo realizado entre as partes, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO de CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS e LUCIANE LIMA 

BARBIERI ANTUNES DOS SANTOS, 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: LUCIANE LIMA BARBIERI. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil para averbação. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem Custas P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035856-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA MARIA CASTRO (REQUERENTE)

ALESSANDRO HENRIQUE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1035856-09.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: ALESSANDRO 

HENRIQUE CASTRO, MERCIA MARIA CASTRO Vistos etc. Trata-se de 

Pedido de Autorização Judicial, proposta perante este juízo, por 

Alessandro Henrique Castro e Mercia Maria Castro, devidamente 

qualificados nos autos, para levantamento de valores não recebidos em 

vida por Fausto Francisco de Oliveira Castro, falecido na data de 25 de 

janeiro de 1990, devidamente representados nos autos. A ação foi 

recebida, oportunidade em que deferida a gratuidade processual e 

determinada a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, para que 

informou quanto à existência de numerário, em nome do falecido, 

conforme consta do id. 11150879. O depósito dos valores solicitados foi 

realizado, conforme extrato de id. 12371132. No petitório de id. 12539576, 

os requerentes solicitam a transferência do valor depositado, para a conta 

informada. Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão 

prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de 

inventário ou arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, 

ser feito na esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, 

com expressa referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Conforme dispõe a lei em referência, o 

pagamento se fará prioritariamente aos dependentes e, na falta desses, 

aos sucessores, mediante alvará judicial. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, 

ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, determino a 

EXPEDIÇÃO do competente alvará, em favor de ALESSANDRO HENRIQUE 

CASTRO e MERCIA MARIA CASTRO, para levantamento dos valores 

depositados e seus rendimentos legais, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada, que deverão ser transferidos para a conta 

poupança, de titularidade de suas patronas, Agência 2685, nº. 2886-2, op. 

013, Caixa Econômica Federal, CPF 029.482.631-90 e CPF 021.723.101-23 
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- 12539576. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001901-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNIR FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ OAB - SP354582 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO EXISTE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1001901-50.2018.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: CLEUNIR 

FERREIRA DE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: NÃO EXISTE POLO 

PASSIVO Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, 

proposta, em sede de Plantão Judiciário, por Cleunir Ferreira de Miranda, 

para movimentação bancária de Miguelito Pereira de Almeida, falecido na 

data de 01/01/2018 – id. 11554031, devidamente representada nos autos. 

Esclareceu a autora que, convivia sob o regime da união estável com o 

falecido, cujo reconhecimento se deu por meio de sentença judicial – id. 

11554031, que deixou três herdeiros, Keytty Pereira de Almeida, Miguelito 

Pereira de Almeida Junior e Romerito Pereira Almeida, todos plenamente 

capazes, além de bens a inventariar, sem testamento. Os herdeiros do 

falecido encontram-se devidamente representados nos autos, todos por 

meio do mesmo procurador habilitado. Em sede de plantão judiciário, o 

pedido inicial foi concedido, mediante comprovação de utilização dos 

valores, para a quitação das despesas com sepultamento, nos termos da 

decisão de id. 11554043. Alvará expedido no id. 11554077. Os autos 

foram distribuídos à este Juízo, que determinou a comprovação de 

quitação das despesas alegadas para levantamento. A requerente 

apresentou documentos às fls. 12092194, dentre os quais consta recibo 

de saque em conta corrente no valor de R$ 10.639,81 (dez mil seiscentos 

e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), extrato bancário e notas 

fiscais. No id. 12419213, a requerente informa que, com o falecimento do 

companheiro, que era servidor público estadual, encontra-se pendente de 

levantamento verbas rescisórias, no valor de R$ 18.018,26 (dezoito mil 

dezoito reais e vinte e seis centavos) – id. 12419267, perante a 

Assembleia Legislativa do Estado, pugnando pela expedição de novo 

alvará para levantamento. No id. 12621749 foi determinada a intimação da 

parte autora, para que comprove a abertura de inventário, diante da 

existência de bens a inventariar, segundo informação constante na 

certidão de óbito. A requerente, no id. 12736854, informou que era 

dependente econômica do falecido, que as despesas com o seu funeral, 

importaram em R$ 17.067,00 (dezessete mil e sessenta e sete centavos), 

sendo que após o levantamento do valor inicial, ainda restou saldo de R$ 

6.427,19 (seis mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) 

e, por fim, que o acervo hereditário é composto por um veículo, que será 

oportunamente partilhado. Observa-se que, a natureza do bem deixado à 

sucessão prescinde das formalidades de partilha, dispensando-se a 

abertura de inventário ou arrolamento, sendo certo que, os herdeiros 

estão devidamnete representandos nos autos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino, primeiramente, a 

expedição de ofício à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 

para que efetue a transferência das verbas rescisórias, em nome de 

Miguelito Pereira de Almeida, conforme reconhecido no documento de id. 

12419267, cuja cópia deve acompanhar, para conta judicial do Tribunal de 

Justiça, vinculada aos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

o que, determino, desde já, a expedição do competente alvará, em favor 

da autora, para levantamento dos valores depositados e seus rendimentos 

legais, que deverão ser transferidos para conta nº. 35745-2, agência 

0288, Banco Itaú, CPF 581.777.871-87. Consigno que, eventual notícia de 

outros valores, a ensejar novo pedido de autorização judicial para 

levantamento, demandará ação própria. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. DEFIRO a gratuidade 

processual postulada. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014622-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1014622-68.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: LUIZA DE 

FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: BENEDICTA DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Luiza de Figueiredo, em 

face de Benedicta de Figueiredo, devidamente representada nos autos. 

Esclarece a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, reside em sua 

companhia e, conta com oitenta e seis anos de idade, sendo portadora de 

Esquizofrenia Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0 – id. 6865002, o que a 

torna dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados 

diários básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 7157896, 

que deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, comocuradora 

provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de se verificar se a curatelanda possuía condições para 

se apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário. Em cumprimento ao 

mandado de citação, constatou-se que, embora tenha assinado o 

mandado, a curatelanda não dispunha de discernimento, para entender as 

circunstâncias em que se dava sua citação, conforme certificado no id. 

8244000. Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício 

assistencial em nome da curatelanda – id. 8242553. Relatório de estudo 

social consta no id. 10823753. O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017428, cuja nomeação 

ocorreu no id. 12020053, sendo a contestação apresentada no id. 

12463090. Parecer Ministerial pela procedência da ação, em busca de 

tornar-se definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida 

– id. 12770983. 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 

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. No caso dos autos, verifica-se 

que a curatelanda conta hoje com oitenta e seis anos de idade, sendo 

portadora de Esquizofrenia Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0, conforme 

consta no laudo, acostado ao id. 6865002, o que a torna dependente de 

auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos, já que 

esquece de realizá-los. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicossocial – id. 10310201, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda “apresentou pouco fala, sabe seu nome, mas 

não se orienta com relação ao tempo e espaço do meio que a cerca, e 

necessita do auxílio de terceiros para manter a rotina de suas atividades 

diárias”. Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta 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 BENEDICTA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 278 de 597



FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente LUIZA DE FIGUEIREDO. 

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. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000826-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GELLIS ADDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RIBEIRO CASANOVA OAB - MS12915 (ADVOGADO)

JOVAN TEMELJKOVITCH OAB - MS14266 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ALFREDO ADDOR (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESPECILIZADA 

DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1000826-10.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ELZA GELLIS 

ADDOR Parte Ré: INVENTARIADO: ARMANDO ALFREDO ADDOR Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Arrolamento, proposta por Elza Gellis Addor, 

visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Armando Alfredo 

Addor, falecido na data de 17 de novembro de 2016, conforme certidão de 

óbito, acostada ao id. 4605253. Esclarece a autora, que foi casada com o 

autor da herança, sob o regime da comunhão parcial de bens – id. 

4605260, o qual deixou duas herdeiras, Elzi Maria Gellis Addor Taves e 

Leni Gellis Addor de Barros, suas filhas e testamento público. O 

testamento público foi objeto de ação de registro e abertura, cuja sentença 

de procedência transitou em julgado, na data de 25 de setembro de 2017. 

Comprovante de recolhimento de custas consta no id. 4633029. A ação foi 

recebida pelo rito do arrolamento, por meio da decisão de id. 5476338, que 

nomeou a autora inventariante, independente de compromisso. Certidão 

negativa de débitos, perante às Fazendas Públicas Federal e Municipal no 

id. 6759379. Manifestação Ministerial no id. 7284357. As primeiras 

declarações, acompanhadas do plano de partilha, constam no id. 

11934992. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Arrolamento, proposta por Elza Gellis Addor, visando à obtenção da 

partilha dos bens, deixados por Armando Alfredo Addor, falecido na data 

de 17 de novembro de 2016, conforme certidão de óbito, acostada ao id. 

4605253. Verifica-se que a meeira e as herdeiras estão devidamente 

representadas nos autos, o que denota sua plena ciência e concordância 

com os termos da partilha apresentada, razão pela qual, não verifico óbice 

à sua homologação. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a partilha constante do id. 11934992, dos direitos sobre os 

bens deixados por ARMANDO ALFREDO ADDOR, com fundamento nos 

art. 487, inciso III e art. 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, atribuindo aos herdeiros por 

contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. PROCEDA-SE a transferência dos 

saldos bancários, em nome do falecido, por meio dos sistemas 

conveniados. DEFIRO o pedido de registro do veículo, apenas em nome da 

meeira, com a devida anotação, junto ao Detran quanto aos demais 

coproprietários, na proporção constante da partilha. Transitada em julgado 

esta decisão, SOMENTE APÓS a juntada, aos autos, da certidão negativa 

de débito perante a Fazenda Pública Estadual, expedida pela Procuradoria 

do Estado e do comprovante de recolhimento do ITCMD, remetam-se os 

autos à Fazenda Pública Estadual, para manifestação e, em seguida, não 

havendo impugnações, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvará para 

transferência dos valores transferidos, conforme partilhado. Custas pelos 

requerentes, em havendo remanescentes. Após, procedam-se as devidas 

baixas e anotações legais, inclusive perante o ilustre Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 11 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1022129-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA JESUS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022129-80.2017.8.11.0041. Parte Autora: REQUERENTE: JACIRA JESUS 

DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio, 

proposta por Jacira Jesus de Campos Figueiredo e José Carlos de 

Figueiredo, devidamente qualificados e representados nos autos. Os 

requerentes contraíram matrimônio na data de 20 de julho de 1991, e 

tiveram decretada sua separação judicial em 06/04/2009, que conta, 

inclusive, com averbação na certidão de casamento, realizada na data de 

10/03/2010 – id. 12211927. Não havendo condição a ser comprovada, 

resta dispensada a produção probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido de conversão da separação judicial em 

divórcio, postulado por JACIRA JESUS DE CAMPOS FIGUEIREDO e JOSÉ 

CARLOS DE FIGUEIREDO, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. OFICIE-SE 

o Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio, fazendo constar 

que a requerida voltará a usar o nome de solteira: JACIRA JESUS DE 

CAMPOS. Após o trânsito em julgado, expeça-se o devido mandado de 

averbação e procedam-se as anotações e baixas legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Expeça-se o 

necessário. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 711524 Nr: 4582-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. A., DIANA MORENO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar, dentro do prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito, haja vista ter decorrido o prazo da 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1073328 Nr: 56777-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDS, SLSDS, IPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar requerendo o que entender de 

direito, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 775260 Nr: 28506-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFNS, JCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT

 Nos termos do item 2.10.1 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado, a fim de que restitua os autos à 

Secretaria desta Vara, no prazo de 24 horas, sob pena de expedição de 

mandado de busca e apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 

196 do Código de Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de 

Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 775261 Nr: 28507-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFNS, JCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT

 Nos termos do item 2.10.1 da CNGC dou andamento por certidão, para 

promover a intimação do advogado, a fim de que restitua os autos à 

Secretaria desta Vara, no prazo de 24 horas, sob pena de expedição de 

mandado de busca e apreensão e a aplicação das penas previstas no art. 

196 do Código de Processo Civil e incidir no Crime de Sonegação de 

Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 112009 Nr: 14469-82.1999.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CEZAR FIM - 

OAB:1396-E/MT, FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar o requerente acerca do desarquivamento dos autos, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 390105 Nr: 25497-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHA ROSA PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO ANDRÉ TAQUES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 115504 Nr: 10991-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA FERREIRA DA SILVA DAVID, ANDRÉ LUIZ 

DAVID, DANIELLE SABBAG DAVID, EMANUELLE SABBAG DAVID, 

HERMES DAVID JÚNIOR, DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA, FABIANE 

SABBAG DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HERMES DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a dar integral cumprimento a determinação de 

fls. 608, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 979549 Nr: 13876-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES, JOÃO PAULO DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RITA DE CASSIA DA SILVA 

HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770, LUIZ 

FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - 

OAB:11729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FABIANO KROMINSKI - OAB:10896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306

 Visto.

Nos termos do art. 659, §2º, parte final, do Código de Processo Civil, dê-se 

vista à Procuradoria-Geral do Estado, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após, diga a inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 385372 Nr: 21216-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURINO LEITE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito dentro do prazo de 15 dias, considerando que a 

herdeira Andreia não fora localizada para citação e o herdeiro Anderson 

da Silva Ribeiro fora apresentada a Certidão de Óbito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 912649 Nr: 38628-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DAS GRAÇAS FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORIVALDO VARANIS NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES TEODORO RIBEIRO 

NETO - OAB:10.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que apenas o herdeiro FRANKLYN ROGERIO FRANÇA DA 

SILVA, compareceu em secretaria para firmar o termo de renúncia. Sendo 

assim, impulsiono os autos para intimar a inventariante a dar integral 

cumprimento a determinação de fls. 46 dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério
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 Cod. Proc.: 240922 Nr: 9623-75.2006.811.0041

 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: SRDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATS, AFTN, SFDST, TRT, RT, RRTU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar requerendo o que entender de 

direito, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 928847 Nr: 48637-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJGDAF, TGDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:OAB/MT 6.911, 

TATIANE GUERREIRO DE ALMEIDA SANTOS - OAB:9787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS 

- OAB:14.306/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

fins de intimar a requerente acerca do desarquivamento dos autos, 

devendo manifestar em 10 dias, sob pena de retorno ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 711521 Nr: 4579-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. A., DIANA MORENO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar, dentro do prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 329019 Nr: 1459-53.2008.811.0041

 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: IEDA VIEGA, VILMA DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATANAEL PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE OCAMPOS C. 

FACCHINI - OAB:7153/MT, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

inventário de Nataniel Pinto para adjudicar à cônjuge sobrevivente, Vilma 

de Oliveira Pinto, a integralidade da herança, com a ressalva de que esta 

sentença não possui como efeito declarar a propriedade do imóvel ao 

inventariado.Custas recolhidas (fls. 29/30).Transitada em julgado, 

certifique-se.Em seguida, remeta-se à Procuradoria-Geral do Estado, nos 

termos do art .  659, §2º, do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 967180 Nr: 7887-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WANDIR ZENILDO DA CUNHA, 

ELIANE CINTRA CUNHA, RODRIGO CINTRA CUNHA, MARCELLE CINTRA 

CUNHA ZOMPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 Em face do exposto, INDEFIRO O PEDIDO de habilitação de crédito e 

determino que o habilitante, querendo, recorra às vias ordinárias, nos 

termos do art. 643 do Código de Processo Civil.Considerando a existência 

de documentos que comprovam a existência da obrigação, especialmente 

a cédula de crédito bancária de fls. 16/26, e que não houve alegação 

parcial de pagamento, sem que, contudo, fosse apresentada qualquer 

prova de quitação da dívida, determino que a reserva de bens para 

pagamento da dívida.Ressalto, por fim, que o art. 668 do Código de 

Processo Civil de 2015 dispõe expressamente que a presente medida 

constitui espécie de tutela provisória que, por força do disposto no art. 

1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é impugnável por recurso de 

agravo de instrumento, revelando a natureza interlocutória desta 

decisão.Extraia-se cópia para que seja entranhada nos autos da ação de 

inventário.Observo, por fim, que a vigência desta tutela provisória de 

reserva de bens está sujeita a interposição de ação de cobrança, no 

prazo consignado no art. 668, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1001201 Nr: 23950-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS GANDIN SOUZA, PAGS, THAIS GANDIN SOUZA, 

LAES, CRISTIANE DE ALMEIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVINO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:8303, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15.370/MT, LUIZ ALBERTO 

DERZE V. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 15.074, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o necessário para despacho.Preliminarmente, quanto às primeiras 

declarações, não há qualquer impedimento para sua apresentação sem 

que contenha a informação sobre algum bem ou direito ou seus valores, 

que ainda não são conhecidos. Por isso mesmo são chamadas de 

“primeiras”, visto que podem ser retificadas e complementadas na medida 

que as informações forem obtidas.Por isso, este juízo determinou, por 

duas vezes, a apresentação das primeiras declarações.Importa dizer, 

também, que cabe ao juízo presidir o feito, zelando pela observância do 

rito processual, de modo que, não compete ao procurador das partes 

decidir o momento em que apresentará as primeiras declarações.Por outro 

lado, todas as informações necessárias para o processamento da ação 

são de responsabilidade das partes e seus advogados, especialmente as 

informações basilares, relativas à qualificação do inventariado. Por isso, 

não deveria ser necessário solicitá-las, assim como não deveria ser 

necessário determinar a juntada de documentos de qualificação das 

partes e o instrumento de procuração, conforme ocorreu à fl. 16.Essa é 

outra razão porque são necessárias as primeiras declarações que o 

procurador da requerente hesita em apresentar, retardando indevidamente 

o regular andamento do feito.Feitas essas considerações, visto que 

finalmente foi informado o número do CPF (fl. 45), promova-se o imediato 

bloqueio do saldo e das aplicações financeiras depositados nas contas 

bancárias do inventariado, bem como, sua transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais do TJMT, vinculada a este processo.Solicitem-se as 

informações postuladas no requerimento de fl. 44, sobre a existência de 

negócios efetuados pelas referidas instituições financeiras com o 

inventariado, tais como seguros, consórcios, etc.Com as informações nos 
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autos, dê-se vista aos advogados da inventariante para que apresentem 

as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

r e m o ç ã o . A p ó s ,  r e m e t a - s e  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1024135-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA GREFFE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. J. G. A. (REQUERIDO)

I. E. G. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024135-60.2017.8.11.0041 

Visto. Conforme informação prestada no Processo n . 

1033201-43.2017.8.11.0041, encontra-se em tramitação na Primeira Vara 

Esp. de Infância e Juventude desta Capital ação de tutela proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos menores 

Isaque Emanuel Greffe Alves e Benjamin José Greffe Alves, na qual foi 

concedida liminar de tutela em favor da tia materna Tatiane Aparecida 

Greffe Morais. É o necessário para análise e decisão. Dispõe o art. 55 do 

Código de Processo Civil que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” No caso 

posto, verifica-se a existência de conexão desta ação com a ação de 

tutela em tramitação na Primeira Vara de Infância e Juventude desta 

Capital, cuja tutela, concedida liminarmente, por força do disposto no 

parágrafo único do art. 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

implica necessariamente o dever de guarda. “Art. 36. Parágrafo único. O 

deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de 

guarda.” Portanto, havendo ação de tutela em tramitação, nos termos do 

art. 58 do Código de Processo Civil, as ações devem ser reunidas no juízo 

prevento, qual seja aquele ao qual foi distribuída a primeira ação (CPC, art. 

59). Diante do exposto, DECLINO a competência desta ação para o Juízo 

da Primeira Vara Especializada de Infância e Juventude desta Capital. 

Promova-se a baixa nos registros e remeta-se o processo ao juízo 

competente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003534-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO ALBERTO SANTOS DE LIMA OAB - MT7415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON MARTINS COUTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1003534-96.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: ELIANE 

MARTINS Endereço: RUA B-2, 23, RESIDENCIAL PÁDOVA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78056-346 PARTE REQUERIDA:Nome: WEMERSON MARTINS COUTO 

Endereço: RUA B-2, 23, RESIDENCIAL PÁDOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78056-346 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.° 12692351), 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,13 de abril de 2018. 

Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1038664-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS OAB - MT0008231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1038664-84.2017.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

JANE MARLI GUIMARAES FERNANDES Endereço: RUA ALEXANDRE DE 

BARROS, 1605, LOTE B-8, CHÁCARA DOS PINHEIROS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78080-030 PARTE REQUERIDA: Nome: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3988, SALA 909, 

Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 1205/2016 - CNGC, impulsiono o 

feito para intimação da parte autora da DECISÃO prolatada neste 

processo, bem como para recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, devendo ser escaneada e 

juntada a via original no processo respectivo, via SISTEMA PJE, valor este 

que deverá ser depositado no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5 (conta dos oficiais de justiça). Advertência: A central 

de mandados aceita somente comprovante de pagamento realizado por 

meio de recibo original, emitido diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa 

eletrônico, não sendo permitido comprovante de depósitos efetuado por 

envelope, agendados, on line ou segunda via. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 18 

de abril de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029730-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. G. (REQUERENTE)

L. V. D. S. (REQUERENTE)

F. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. F. (REQUERIDO)

J. F. B. (REQUERIDO)

E. D. S. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1029730-40.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: SIRLEY 

APARECIDA GADOTTI Endereço: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, 53, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-250 Nome: LUANA 

VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA GOIÁS, 525, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-603 Nome: FABIANO 

FRANCISCO JUNIOR Endereço: RUA JORNALISTA AMARO DE 

FIGUEIREDO FALCÃO, 43, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-250 

PARTE REQUERIDA:Nome: LUANA FERREIRA BERNARDES FARIAS 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: JANAINA FERREIRA BERNARDES 

Endereço: RUA JOSÉ DOMINGOS DE FIGUEIREDO, 23, q03, COOPHAMIL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-140 Nome: Espólio de Semi Bernardes 

Endereço: RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 53, AVENIDA DOUTOR HÉLIO 

RIBEIRO, S/N, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-911 

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. 12763733), 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,18 de abril de 2018. Willma Giselle Santos de 

Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005882-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO CARVALHO FARIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1005882-87.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, 500, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-000 PARTE REQUERIDA:Nome: JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO 

CARVALHO FARIAS Endereço: RUA DOUTOR ANTÔNIO MACIEL 

EPAMINONDAS, 754, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

, 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,18 de abril de 2018. Willma Giselle Santos de Lima. 

Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007961-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BRASILEIRO DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1007961-73.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: GILBERTO BRASILEIRO 

DE ALBUQUERQUE Endereço: RUA SAN FRANCISCO, 193, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-370 Parte Ré:Nome: JESSE 

RIBEIRO DE ALBUQUERQUE Endereço: RUA TRÊS, 4, MORADA DO OURO 

- SETOR OESTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-015 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA GILBERTO BRASILEIRO 

DE ALBUQUERQUE COMO CURADOR, DO INTERDITADO JESSE RIBEIRO 

DE ALBUQUERQUE, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, ACASO 

PERTENCENTES A CURATELADA, E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR 

FAZER EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA 

INTERDITADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO 

SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: 

Processo nº. 1007961-73.2017.8.11.0041 Ação: Substituição de curatela 

c/c pedido de tutela antecipada Vistos, etc... (em correição) Trata-se de 

Ação de Substituição de curatela c/c pedido de tutela antecipada movida 

por Gilberto Brasileiro de Albuquerque em desfavor de seu filho Jesse 

Ribeiro de Albuquerque, todos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que o Requerido foi interditado judicialmente no ano de 

2009, junto ao processo de n. 914/2008 que tramitou perante a Comarca 

de Maringá/PR, onde sua mãe, Sra. Dorisney Lameira Ribeiro de 

Albuquerque foi nomeada sua Curadora. Esclarece que a mãe do 

Requerido sempre dependeu e depende da decisão, opinião de seu 

marido, ora Requerente, razão pela qual não há mais necessidade desta 

responder pelo Interditado. Afirma que a presente ação está sendo 

proposta em comum acordo, para que haja a substituição da Curatela. 

Desta forma, pede a procedência da ação a fim de que seja o Requerente 

nomeado curador do Interditado. Instruiu o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Intimado, o Requerente informou que a 

atual curadora do Interditado está viva e que a presente ação foi proposta 

em comum acordo entre as partes, Id n. 5792071. Relatório de estudo 

social acostado aos autos sob o Id n, 6768363. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, Id n. 9021842. Relatei. Fundamento. Decido. 

Como visto no relatório, busca-se a substituição de curador da Interditada. 

Observa-se, mormente pelo que se extrai do relatório de estudo social de 

Id n. 9021842, que a atual curadora, Sra. Dorisney Lameira Ribeiro de 

Albuquerque está de acordo com o pedido, salientando, a mesma que “tem 

passado por vários problemas de saúde com depressão, síndrome do 

pânico e problemas na coluna”, Id n. 6768363, pág. 3. Desta forma, 

resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, não sendo 

observado, durante referido estudo, indícios que desabonem a conduta do 

Requerente em exercer o encargo da curadoria. Além do mais, houve 

manifestação/declaração pela atual curadora concordando com os termos 

da ação. Desta feita, a prova produzida converge, sem dúvida, para a 

conclusão de que é viável a substituição de curador. Neste sentido: 

Pedido de substituição de Curatela. Postulante que cuida do interdito, em 

substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que autoriza a 

substituição da curatela. Curador que deverá prestar compromisso e 

administrar com responsabilidade os rendimentos do incapaz Recurso 

p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 3 3 2 4 6 2 2 0 0 9 8 2 6 0 3 9 6  S P 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, conforme postulado na 

inicial, que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo 

exposto, e mais que dos autos consta, nomeio ao Interditado Jesse Ribeiro 

de Albuquerque, curador, em substituição, o Requerente, Sr. Gilberto 

Brasileiro de Albuquerque, em razão do mesmo estar incapacitado de 

realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza patrimonial e 

negocial, para os quais necessitará do curador nomeado, especialmente 

para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 

administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, o 

curador se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Expeça-se imediatamente termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do Curador fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade do curador e, ainda, pela 

ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a ser 

administrado. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome do interditado, do curador em 

substituição e os limites da curatela, neste caso em razão da necessidade 

de intervenção do curador para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 9362968 17081016173796500000009260639. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 18 de abril de 2018 . Gestora Judiciária (assinatura eletrônica) 

SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6000.

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178957 Nr: 26297-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFO, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALISON RODRIGUES DE BRITO - 

OAB:22.355/MT, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MAX ARRUDA ABREU 

- OAB:4485

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

69726922100, Rg: 1121648-4, brasileiro(a), solteiro(a), do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

manifestar, através de advogado sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença.

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, Marya Santana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392325 Nr: 27649-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVM, LFVM, DVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDODM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAGMAR VIEIRA SERRA, Cpf: 

02802145100, Rg: 1757771-3, Filiação: Ailton Orlando Serra e Marina 

Vieira Serra, data de nascimento: 10/04/1986, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), doméstica, Telefone 8123-9356. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

apresentar nos autos demonstrativo de débito atualizado.

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, Marya Santana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936014 Nr: 52576-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MANOEL RAMOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDUIGUES MANOEL DA SILVA, 

RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA, ROBSON DE OLIVEIRA SILVA, MAURO 

FRANCISCO RAMOS E SILVA, SANDRA MARIA RAMOS E SILVA, MAURO 

MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO MANOEL RAMOS E SILVA, 

Cpf: 71896970125, Rg: 3564944-907920, Filiação: Sonia Maria Ramos e 

Silva e Mauro Manoel da Silva, data de nascimento: 15/11/1978, 

brasileiro(a), natural de Engenho-MT, solteiro(a), autônomo, Telefone (65) 

3665-1789. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

fornecer o atual endereço do requerido MAURO FRANCISCO RAMOS E 

SILVA.

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, Marya Santana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892157 Nr: 24660-64.2014.811.0041

 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: UJDOP, TMODL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZA MARCIA OLIVEIRA DE LARA, 

Cpf: 99895161115, Rg: 1224574-7, Filiação: Vicente Mendes de Oliveira e 

Adiles Rosa da Conceição Oliveira, data de nascimento: 15/10/1971, 

brasileiro(a), natural de Poconé-MT, viuvo(a), merendeira, Telefone 

65-9326-1891. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

informar nos autos o endereço do requerido..

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, Marya Santana de 

Souza, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Marya Santana de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 844929 Nr: 48710-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEANE SILVA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO RODRIGUES CATACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Requerido(a): Orlando Rodrigues Cataca, Cpf: 04042530249, Rg: 

3791-5 SSP MT Filiação: Miguel Cataca e Maria Rodrigues Cataca, data de 

nascimento: 28/07/1958, brasileiro(a), natural de Porto velho-RO, 

solteiro(a), funcionario publico federal, Endereço: Rua 31, Nº 115, Bairro: 

Rio Doce, Cidade: Olinda-PE
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Valor a ser pago:Vistos, etc...

Constata-se que a parte Exequente através da petição acostada às fls. 

68/68v pleiteia a intimação do Executado por edital em razão de não 

possuir informações acerca de seu endereço.

Assim, diante do contido na certidão de fls. 66v, acolho o pedido e 

determino a intimação do Executado, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste nos autos 

comprovando o integral cumprimento do acordo de fls. 05/12 homologado 

por sentença ás fls. 32/33, no tocante ao depósito do valor remanescente 

de R$ 16.175,00 (dezesseis mil cento e setenta e cinco reais), referente 

ao investimento realizado junto ao Banco do Brasil que na época 

correspondia ao valor de R$ 84.679,32 (oitenta e quatro mil seiscentos e 

setenta e nove reais e trinta e dois centavos), uma vez que só foi 

repassado a Exequente o valor de R$ 28.754,45 (vinte e oito mil 

setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Conste no edital que não havendo cumprimento e nem 

manifestação/justificativa plausível no prazo fixado, haverá a incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sem prejuízo de 

outras providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do 

determinado no acordo de fls. 05/12 homologado por sentença ás fls. 

32/33 (art. 461, § 5º, do CPC).

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curador Especial o 

Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Unijuris/Unic, a quem se 

dará vista dos autos para os fins de direito pelo prazo legal.

Após manifestação do Executado e/ou do Curador, se for o caso, ou 

ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente e voltem-me 

conclusos.

Sem prejuízo das providências acima, cumpra-se o determinado na 

decisão de fls. 44/v, último parágrafo, em relação ao polo passivo e ativo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1161047 Nr: 36381-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AALR, AALR, RBLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...(...) Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º do CPC 

DECRETO a prisão civil de MARCOS RIBEIRO DA SILVA, pelo prazo de 

90(noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou suspensa com o 

pagamento do débito ora executado, a ser atualizado pela Exequente 

objetivando, assim, dar agilidade à expedição do mandado de prisão.Após, 

expeça-se mandado de prisão aplicável à espécie constando ainda 

expressamente no mesmo a observação de que havendo o pagamento 

integral ou se decorrido o prazo de prisão, deverá o executado ser 

colocado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso. O meirinho e/ou a Autoridade Policial encarregada(s) do 

cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se acautelar(em) no sentido 

de que o conduzido/executado deverá ser recolhido em local apropriado, 

separado dos presos comuns (art. 528, § 4º CPC).No mais, diante das 

novas disposições do Código de Processo Civil, procedam-se as 

retificações e anotações necessárias, inclusive na autuação, tendo em 

vista que de acordo com o CPC (Lei 13.105/2015), por se tratar de título 

judicial, deverá ser processada esta execução como cumprimento de 

sentença, (art. 528 CPC). Por fim, mesmo estando autorizado a 

decidir/determinar de ofício, para que não se cogite de “surpresa”, 

oportunizando o contraditório (art. 10 CPC), cientifique-se ainda o 

Executado, se não houver o pagamento do valor ainda devido, no prazo 

de três dias, além da prisão já decretada, haverá também o protesto, nos 

termos do art. 528, §§ 1º e 3º do CPC, sem prejuízo de outras 

determinações pertinentes, se postulada(s) pela Exequente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1096019 Nr: 8859-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLCDA, JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o postulado pela parte requerente e determino que se proceda a 

busca via Infojud/Infoseg.

Em seguida, expeça-se novo mandado de intimação fazendo constar o 

endereço localizado nos sistemas.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1014152 Nr: 29376-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- CURADOR - OAB:8862/MT

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Executados(as): Neusair Olegário Pereira, Rg: 09407391 Filiação: 

Gerlino Candido Pereira e Benedita Olegaria Pereira, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Rua Curitiba S/nº Esquina Com A Av. Brasilia, 

Bairro: Jardim Novo Horizonte, Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:

Nome e Cargo do digitador:Vistos, etc...

Antes de tudo, considerando que de acordo o Código de Processo Civil – 

Lei n. 13.105/2015, em se tratando de título executivo judicial, a execução 

deverá ser processada como cumprimento de sentença, (art. 528 CPC), 

procedam-se as retificações e anotações necessárias.

No mais, da análise dos autos, constata-se que o Executado não foi 

encontrado pessoalmente para ser cientificado acerca da penhora, via 

Renajud, realizada às fls. 60.

Assim, acolho o pedido de fls. 77 e determino a intimação do Executado, 

através de edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a penhora de fls. 60 e, inclusive, para que 

informe a localização do bem penhorado, nos termos dos artigos 6º e 774, 

V, ambos do Código de Processo Civil.

Após, não havendo manifestação pelo Executado, voltem-me conclusos 

par análise da pretensão do Exequente de fls. 103.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 817459 Nr: 23887-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, MHCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20 dias

Citando:Executados(as): Ademir Carvalho dos Reis, Cpf: 61619388120, 

Rg: 09319891 SSP MT Filiação: Andre Avelino dos Reis e Maria Helena 

Carvalho dos Reis, data de nascimento: 25/01/1974, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), serviços gerais, Endereço: Rua Pedro Dorileo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 285 de 597



80, Bairro: Dom Aquino, Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:853, 43

Nome e Cargo do digitador:Vistos, etc...

O Exequente atingiu a maioridade, fls. 20, de modo que determino que 

proceda-se a retificação no polo ativo desta ação, junto a central de 

cadastro, distribuidor e autuação, fazendo nele constar como Exequente 

Adrisson Souza dos Reis.

Constata-se que o Exequente às fls. 123/123v, pleiteia a citação do 

Executado por edital, uma vez que não possuem informações acerca de 

sua atual localização. Dessa forma, acolho o pedido e determino que 

intime-se o Executado, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, “em 

três dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo” (art. 528 do CPC), sob pena de protesto judicial e prisão civil 

de 1 (um) a 3 (três) meses, com a observância ainda de que:

 “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo”. (cf. § 7º do art. 

528 do CPC).

Conste no edital que de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do art. 528 do CPC, 

se o executado não comprovar o pagamento ou se não apresentar 

justificativa da impossibilidade absoluta, no prazo legal, ou ainda se a 

justificativa apresentada não for aceita, haverá a determinação de 

protesto judicial, sem prejuízo de decretação da prisão civil pelo prazo de 

1 (um) a 3 (três) meses.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia nos termos do artigo 72, inciso 

II, do Código de Processo Civil, nomeando-lhe Curador Especial um dos 

professores(as)/advogados(as) que atuam perante o Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - UNIC, a quem se dará vista dos autos 

para os fins de direito pelo prazo legal.

Após manifestação do Executado e/ou do Curador, se for o caso, ou 

ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente, a qual deverá 

no mesmo prazo apresentar demonstrativo de débito atualizado e, em 

seguida a representante do Ministério Público e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1139831 Nr: 27319-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNT, TMMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Interditando: Taise Maria Mendes Teixeira, 

Cpf: 01432862189, Rg: 1300734-3 SSP MT Filiação: Maria Lemes do 

Nascimento Augusta e Cândido Mendes Teixeira, data de nascimento: 

21/02/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

Frei Caneca, Nº 57, Bairro: Renascer, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Vistos, etc.

Diante do certificado às fls. 37 e, considerando o laudo apresentado, fls. 

27/29, cumpra-se o determinado no despacho de fls. 36, segundo 

parágrafo, dando-se vista dos autos ao Curador Especial nomeado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1151436 Nr: 32330-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC, MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

MARIA LEONETE DA CRUZ até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua filha Elisangela Cristina da 

Cruz, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 

Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). (....) constando do edital o nome 

da interditada, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1131362 Nr: 23566-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC, TMDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:15 dias

Citando:Executados(as): Sebastião Castanha Filiação: Miguel Castanha e 

Ondina Alves da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Rua Fortaleza, Bairro: 

Mapim, Cidade: Várzea Grande-MT

Valor a ser pago:1.544,55

Nome e Cargo do digitador:Vistos, etc...

Constata-se que a parte Exequente através da petição acostada ás fls. 50 

pleiteia a intimação do Executado por edital em razão de desconhecer seu 

endereço. Assim, acolho o pedido e de acordo com os artigos 523 e 513 § 

2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC).

 Cientifique-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, 

haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º 

do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º 

art. 523 CPC).

 Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o pagamento 

integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante prévia 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC).

 Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. 

Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito pelo prazo legal.

Após manifestação do Executado e/ou da Curadora, se for o caso, ou 

ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá 
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ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente e voltem-me 

conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1174504 Nr: 41913-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSC, CRISTIANA CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON MACIEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:INTIMAÇÃO

Citando:Executados(as): Gelson Maciel de Campos, Cpf: 63256932134, 

Rg: 15327795 SSP MT Filiação: Não Consta e Berenice Maciel de Campos, 

brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Endereço: Av. Clovis Maciel de 

Figueiredo N°1 Qd 34, Bairro: Dr. Fabio, Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:1.147,47

Nome e Cargo do digitador:Vistos, etc...

Observa-se dos autos, que o Executado não foi encontrado pessoalmente 

para ser cientificado acerca da penhora, via Renajud, realizada às fls. 32.

Assim, acolho o pedido de fls. 37 e determino a intimação do Executado, 

através de edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a penhora de fls. 32 e, inclusive, para que 

informe a localização do bem penhorado, nos termos dos artigos 6º e 774, 

V, ambos do Código de Processo Civil.

Após, não havendo manifestação pelo Executado, voltem-me conclusos 

par análise da pretensão do Exequente de fls. 60.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1180252 Nr: 43884-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKGO, RODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:15 DIAS

Citando:Requerido(a): Emerson Gomes da Silva, Rg: 1823441-0 SSP MT 

Filiação: Marli Aparecida Gomes da Silva, brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Barão de Melgaço, Nº 22, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Valor a ser pago:13,.216,78

Nome e Cargo do digitador:Vistos, etc...

Constata-se que a parte Exequente através da petição acostada ás fls. 28 

pleiteia a intimação do Executado por edital em razão de desconhecer seu 

endereço. Assim, acolho o pedido e de acordo com os artigos 523 e 513 § 

2º do CPC, intime-se o devedor/executado por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver” (art. 523, caput, CPC).

 Cientifique-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima referido, 

haverá multa de 10% (dez por cento) e a incidência de honorários 

advocatícios no percentual de 10% sobre o valor devido, atualizado, (§ 1º 

do art. 523 CPC), e, se efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no 

caput do art. 523, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (§ 2º 

art. 523 CPC).

 Cientifique-o, ainda, de que não efetuado tempestivamente o pagamento 

integral do quantum devido, fica autorizado, desde já, mediante prévia 

apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado (art. 

524 CPC), a expedição de mandado de penhora e avaliação, para a 

penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do valor 

devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), em observância inclusive dos bens 

que tiverem sido indicados pela parte exequente (art. 524, VII CPC).

 Consigne-se no edital que, caso queira, poderá ser apresentada 

impugnação no prazo de 15 (quinze), nos próprios autos, após o término 

do prazo para pagamento voluntário e independentemente de nova 

intimação, nos termos do art. 525 do CPC.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação do Executado, o que 

deverá ser certificado, decreto sua revelia e nos termos do artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe Curadora Especial a d. 

Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito pelo prazo legal.

Após manifestação do Executado e/ou da Curadora, se for o caso, ou 

ainda se extrapolado o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, ouça em 05 (cinco) dias a parte Exequente e voltem-me 

conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 899287 Nr: 29284-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLNS, BL, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LAURA 

CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, observa-se que o Exequente atingiu a maioridade, fls. 16. 

Assim, proceda-se a retificação no polo ativo desta ação, junto a central 

de cadastro, distribuidor e autuação, fazendo nele constar como 

Exequente Gustavo Leite Neres Santos, e ainda corrigindo o polo passivo, 

fazendo nele constar Márcio da Silva Santos como representante legal do 

Executado e Laura Cristina Souza Madureiro OAB/MT 10.353 como 

patrona do executado e seu representante legal.

No mais, intime-se o Exequente, através de seu d. Defensor, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição acostada as fls. 

180/183, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 894135 Nr: 25983-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIGIA BARROS SCARPARO, CARLOS ALBERTO 

BARROS, ELOIZA APARECIDA BARROS MARTINS, LAQUES NATALINA 

MATINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO BARROS, ESPÓLIO DE 

FELICIANA COSTA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PRISCILA 

VANESA WINGENBACH DA SILVA - OAB:16466/MT, TIAGO ANDRÉ 

VIVAS DA SILVA - OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante do noticiado e postulado às fls. 133 pelo herdeiro Carlos Alberto 

Barros, mormente no que diz respeito à alegação de que “não se pode ter 

certeza de que os imóveis são os mesmos”, primeiramente, antes de 

qualquer decisão, visando dar prosseguimento e conclusão a este 

processo, intime-se a inventariante para que manifeste no prazo de quinze 

dias.

 Após, voltem os autos conclusos para análise, inclusive quanto à 

possibilidade de conversão para arrolamento, artigos 664, 665 e 659 do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1103574 Nr: 11978-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 287 de 597



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: ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, NIVEA 

CLARICE MONTEIRO ROCHA TURBINO, CELSO WILLIANS MONTEIRO 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BOB WILLIANS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando a retificação do plano de partilha, conforme apresentado 

pela inventariante às fls. 110/111, antes de analisar a possibilidade de 

imediato julgamento/homologação, primeiramente, intime-se a inventariante 

para indicar/mensurar o valor de todos os bens, e, em moeda corrente, 

(real), bem como indicando nominalmente a cota-parte de cada herdeiro, 

visando facilitar a expedição de formal de partilha e/ou alvará(s). Após, 

voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1067166 Nr: 54125-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDES DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAILSON LUDUGERIA DE 

OLIVEIRA, MADALENA MARIA DA FONSECA, DEBORA CRISTINA RIBEIRO 

BENITES, MAIARA FERNANDES DE MARCHI, AO, RdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:19.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, cumpra-se conforme determinado por este Juízo às fls. 

61, no que diz respeito ao apensamento aos autos sob o código 999484. 

Após, voltem imediatamente conclusos para análise.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1165592 Nr: 38191-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSP, MDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o postulado pela parte requerente e determino que se proceda a 

busca via Infojud/Infoseg.

Em seguida, expeça-se nova carta precatória fazendo constar o endereço 

localizado nos sistemas.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1062163 Nr: 51955-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDS, MVSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que o Executado realizou o pagamento das prestações em 

atraso, conforme evidencia à fl. 59, defiro o postulado à fl. 62 e 63 e 

determino a transferência dos valores para a conta bancária de 

titularidade da representante legal do Exequente, Sra. Franciele Ribeiro 

dos Santos, na conta bancária indicada a fl. 10.

Após, intime-se o Exequente, através de seu d. Defensor, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 788341 Nr: 42298-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZR, ADNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos, etc...

Verifica-se que o Executado apresentou manifestação às fls. 145/146, 

objetivando justificar o inadimplemento das prestações alimentícias. 

Contudo, conforme fls. 136, sua justificativa é intempestiva, a qual a 

propósito, não demonstra que o mesmo está em dia com suas obrigações 

ou não tem condições financeiras para tal.

Diante disso, defiro o pedido de fls. 147, e determino que o mandado de 

prisão civil em desfavor do Executado seja novamente cumprido no 

endereço indicado pelo Exequente a fl. 147.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 748870 Nr: 505-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDCL, ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante do informado na certidão de fls. 134 e 139, o que se obversa 

destes autos é, um processo que esta paralisado há mais de seis meses 

e, sem nenhuma manifestação/providência efetiva quanto ao 

prosseguimento por parte do Exequente.

A luz do que determina o art. 485, § 6º e a Súmula 240 do STJ, intime-se 

pessoalmente o Executado, uma vez que já houve sua citação quanto aos 

termos da ação, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se possui 

interesse no prosseguimento ou na extinção do processo, cuja informação 

pode ser feita diretamente ao(a) próprio(a) Oficial(a) da diligência que 

certificará a respeito.

Não sendo o Executado encontrado para intimação pessoal, intime-o, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se possui interesse no prosseguimento ou na extinção do 

processo.

Após, decorrido prazo, o que deverá ser certificado, não havendo 

resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052131 Nr: 47468-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS, GMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA 

- OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- NPJ- - OAB:8862/MT

 Vistos, etc...

Defiro o postulado pela parte requerente e determino que se proceda a 

busca de bens via Infojud/Infoseg.
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Em seguida, havendo resposta positiva, expeça-se novo mandado de 

intimação, penhora e avaliação, fazendo constar o endereço localizado 

nos sistemas.

Caso reste negativa, intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado para requerer o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1059874 Nr: 50991-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRCA, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que o Executado foi intimado via edital (fl. 52) para 

manifestar quanto aos valores penhorados via BacenJud (fl. 50), tendo 

decorrido o prazo, nada manifestou, defiro o postulado à fl. 78 e determino 

a expedição de alvará judicial autorizando a representante legal do 

Requerente, já qualificada nos autos, a proceder ao levantamento dos 

valores bloqueados via BacenJud.

Após, intime-se o Exequente, através de seu d. Defensor, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

Intimem—se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1275609 Nr: 198-04.2018.811.0041

 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: ECM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - OAB:PRIMAVERA LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, 

nos termos da lei.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda de menor c/c pedido de tutela 

provisória de urgência, proposta por Elton Carlos Machado em face de 

Paula Figueiredo Leite, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que Requerente e requerida são os genitores do menor 

Luiz Henrik Machado Leite, atualmente com quatorze anos de idade.

Esclarece que as partes entabularam acordo acerca da guarda, pensão 

alimentícia e do direito de visitas. Segundo consta, o termo de acordo 

estabelecia que o menor iria residir com a mãe em outro Estado e por isso 

as visitas do pai seriam exercidas no período de férias escolares no final 

do ano.

 Contudo, desde o começo do ano de 2016 a Requerida não vem 

cumprindo o acordo e sempre impede o menor de se comunicar com seu 

pai e não permiti que ele exerça as visitas ao filho com maior frequência, 

haja vista que a Requerida atualmente reside em Cuiabá/MT e não mais em 

São Paulo/SP.

Informa que a atitude da Requerida em impedir o contato do filho com o pai 

tem ocasionado sérios prejuízos ao menor, prejudicando seu 

desenvolvimento físico e psíquico.

 Dessa forma, pede em sede de tutela de urgência, seja deferida a guarda 

provisória do menor.

 Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da ação.

É o relatório. Decido.

Embora seja compreensível o alegado interesse do Requerente em ter o 

filho em sua companhia e até mesmo protege-lo, verifica-se dos autos, 

inclusive do termo de acordo acostado sob às fls. 14/16, onde as partes 

convencionaram que a guarda seria exercida de forma unilateral pela 

genitora Paula de Figueiredo Leite, cabendo ao genitor Elton Carlos 

Machado o direito de visitas exercido nas férias escolares no final do ano, 

que resta acordado acerca do exercício do direito de 

convivência/visitação do filho com o Requerente.

Assim, entendo que antes de proferir qualquer decisão é necessária a 

formação do contraditório.

Além do mais, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca da 

tutela de urgência que “será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do 

resultado útil ao processo”, e, com igual fundamento, também o art. 303 do 

mesmo dispositivo legal que trata da possibilidade de concessão da tutela 

antecipada.

 Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, o qual poderá ser 

revisto/reanalisado oportunamente, caso não haja acordo entre as partes 

durante a audiência de conciliação a ser abaixo designada.

 Aliás, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO. 

TUTELA ANTECIPADA. INTERESSE DO MENOR. DESCABIMENTO. Para fins 

de tutela antecipada ou de urgência, necessário, para a sua concessão, 

que estejam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano (art. 300 e 303 do CPC). Na espécie, ausente 

prova acerca do direito da agravante, bem como comprovação de que a 

menor se encontra em situação de risco, capaz de ensejar a imediata 

regulamentação da guarda em favor da avó. Agravo de instrumento 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70068741040, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

29/06/2016)

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 às 

14:30 horas, dada a necessidade de expedição de carta precatória para 

intimação do Requerente.

 Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhada de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte Autora (artigo 344 do CPC).

 Intime-se o Requerente através de carta precatória para comparecer na 

audiência, bem como cientifique o Ministério Público.

 Intime-se a Defensoria Pública, na pessoa do Defensor Público atuante 

neste juízo, para patrocinar a defesa do Requerente.

Às providências, expedindo o necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1165639 Nr: 38217-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP, GCR, JRP, KGCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...(...) Pelo exposto, cumprindo à Justiça os atos necessários 

ao trâmite processual e inexistindo a contrapartida à finalização pela parte 

interessada, resta ao Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em razão da falta de interesse, e inclusive pela 

inexistência dos requisitos essenciais ao trâmite regular do processo, bem 

como em razão, portanto, da própria elementar do art. 485, II, do Código de 
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Procesos Civil, e, em observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do 

e. TJMT, ficando, assim, revogada a decisão de fls. 27 em relação aos 

alimentos fixados provisoriamente. Ciência ao Ministério Público.Transitada 

em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas 

baixas e anotações. Sem custas.P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024053-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. M. (REQUERIDO)

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, a comparecer a 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 24/04/2017 , às 14:30 

horas, a ser realizada na sede deste juízo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030911-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. O. (REQUERIDO)

G. C. C. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 23/04/2018 ÀS 

15:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 18 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018707-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. D. O. (RÉU)

I. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/04/2018 ÀS 

14:30 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 18 de abril de 2018. 

RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029752-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

J. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029752-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIMAR BRIGIDO MILITAO, 

AEDIR RIBEIRO DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL interposta por JULIMAR BRIGIDO MILITÃO e AEDIR RIBEIRO 

DE SOUZA. Requerem a homologação do divórcio. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por 

JULIMAR BRIGIDO MILITÃO e AEDIR RIBEIRO DE SOUZA. A ação pode e 

deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, 

o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado, ID 10036931 e DECRETO o divórcio 

do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com resolução 

do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e 

parágrafo único da Lei 6.515/77, Expeça – se necessário à averbação da 

sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 10037143, após o 

transito em julgado. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50); deixo de condenar em verba honorária, 

ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

07 de março de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118551 Nr: 18139-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASM, MVSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.60/62 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 776531 Nr: 29851-61.2012.811.0041

 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: LUIZ GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTINO GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, cumpre ainda salientar que a requerida até a presente data 

ainda não foi devidamente citada, ao que desta forma, declaro a 

incompetência deste juízo, e, determino a redistribuição dos autos a uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Capital.Remeta-se ao Cartório 

Distribuidor com as devidas anotações.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá - 

MT, 17 de abril de 2.018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122851 Nr: 19994-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCLF, LAF, LLF, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107-MT

 Vistos, etc.

Código nº 1122851.

Intime-se o requerido na pessoa de seu patrono, via DJE, para manifestar 

em relação às fls. 87, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, por fim conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1167299 Nr: 38930-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE ARAUJO BALDUINO 

MEDEIROS - OAB:9.519/MT, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, extinguindo a presente Ação de Divórcio Litigioso c/c 

Pedido de Pensão Alimentícia e Alimentos Provisórios e Partilha de Bens 

com resolução do mérito, por SENTENÇA (art. 487, I, do NCPC), ACOLHO 

PARCIALMENTE o pedido inicial para reconhecer o direito à percepção de 

ALIMENTOS da autora: NAIR RIBEIRO MOURO; e, pelas razões de fato e 

de direito aqui mencionadas, CONFIRMO A LIMINAR (fls. 51/51 – verso) e 

fixo como obrigação definitiva até que cessem as causas que geraram a 

obrigação, ao requerido: JOSE MOURO NETO, ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo mensal à Autora, a ser depositado 

todo dia 10 (dez) em Conta Poupança n.º 2285 – 1, Agência n.º 1681, 

Operação 013, Caixa Econômica Federal (fls. 53), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.Ratifico que os alimentos aqui arbitrados como 

definitivos retroagem à data da citação (09.03.2017, fls. 50), por força do 

disposto no §2º do Artigo 13 da Lei nº 5.478/1968.Estendo os benefícios 

da justiça gratuita ao requerido.Deixo de condenar a parte requerida em 

custas/despesas processuais e verba honorária, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Cientifique – se o Ministério Público.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se a Senhora Gestora quanto ao transito em 

julgado.Após, remetam-se os autos ao arquivo, procedendo com as 

cautelas de estilo.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 17 de abril de 2.018.Luis Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737562 Nr: 34070-54.2011.811.0041

 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: DDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA CRISTINA 

SOUZA MADUREIRO, para devolução dos autos nº 

34070-54.2011.811.0041, Protocolo 737562, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24028 Nr: 7423-08.2000.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS FILHO, para devolução dos autos nº 7423-08.2000.811.0041, 

Protocolo 24028, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016041-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO MAZZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

IGOR LUIS BARBOZA CHAMME OAB - SP252269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GABRIELA TEIXEIRA MESTRINER MAZZARO (INVENTARIADO)

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 1016041-26.2017.8.11.0041 Certifico que, em 

obediência à decisão de id 12347923, faço a intimação da parte autora 

para manifestar-se acerca da avaliação do imóvel de id 12780551, no 

prazo de 15 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036071-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036071-82.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e o teor da certidão de ID 12781394, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, 

sobre ela se manifestar, informando o endereço. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes 

Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS OAB - MT0022053A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - MT16455/O (ADVOGADO)

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, intimado da certidão de ID 

12594114, a parte executada deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID , impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003381-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES VIANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

 

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 

12697915, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007108-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBELIA RIBEIRO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12677638, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007245-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDIAS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12722858, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 de abril de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160401 Nr: 36100-86.2016.811.0041

 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: CDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER RIBEIRO - 

OAB:17.993 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS WAGNER 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 36100-86.2016.811.0041, Protocolo 

1160401, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1291467 Nr: 5388-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFCP, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Leopoldo Nunes Junior - 

OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1291087 Nr: 5242-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:2900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1290536 Nr: 5082-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MÁRCIO CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA CONCEIÇÃO ROSA, ISABEL 

CAMPOS ROSA, REGINA MATILDE CAMPOS ROSA, ROSANGELA 

EMILIANA MAURO CAMPOS ROSA, EDWALDSON MAURO CAMPOS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO - 
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OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1291782 Nr: 5496-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL RIBEIRO QUINTINO - 

OAB:32157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória, distribuída para este juízo por força da 

Resolução n° 11/2017/TP.

 Assim, cumpra-se na forma deprecada, servindo o presente como 

mandado.

 Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante, com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se e intime-se.

 Cuiabá, 13 de abril de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito em substituição legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009983-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIL BENEDITO ELOI SIQUEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Inicialmente, 

defiro os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Para mais, o E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES 

informando que estão sendo tomadas todas as providências para 

implantação de plataformas de conciliação/mediação, porém, neste 

momento não é possível atender ao disposto no NCPC. Deste modo, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação no presente feito. Cite-se 

o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a 

parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014159-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014159-63.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INVALIDEZ PERMANENTE, 

VOLUNTÁRIA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, 

Especial]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VYCTOR 

HUGO DE SIQUEIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Sem maiores delongas, indefiro o pleito retro, eis que o 

requerente não acostou qualquer prova para confirmar a alegação de 

pagamento a menor do benefício debatido. No mais, aguarde-se a 

resposta dos quesitos formulados pela ré. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008833-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA (IMPETRANTE)

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE REGIONAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM 

CUIABÁ/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008833-54.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[EXCLUSÃO - ICMS]. Partes do 

processo: Parte Autora: IMPETRANTE: RECH IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA S/A, RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LIMITADA 

Parte Ré: IMPETRADO: GERENTE REGIONAL DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO EM CUIABÁ/MT Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a suspensão 

de todos os processos que abordem a matéria repetitiva encetada no 

presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste processo até 

o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das partes informar 

acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008613-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: "Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida. 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, 16 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003459-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA MOURA FERREIRA BUZZI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008602A-N (ADVOGADO)

EDSON ANTONIO DE ALMEIDA OAB - MT7543/O (ADVOGADO)

MARCIO GLEY DA SILVA OAB - MT13803/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a imediata 

nomeação da impetrante ao cargo Extensionista Social I – Economia 

Doméstica Nutrição ou Serviço Social. Extraiam-se cópias desta decisão, 

encaminhando-as à Autoridade Impetrada, 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, 15 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017538-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARINEZ ECKERT DA SILVA OAB - 000.064.991-04 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033654-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ETERNO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTHY NEVES ANTUNES OAB - GO48724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006782-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTUNES FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006773-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003394-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003394-22.2017.8.11.0001 AUTOR: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE I. Em decorrência do falecimento do 

autor julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 485, IX, do CPC. Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2018. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037488-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ratifique os pleitos porventura 

formulados, ou, especifique outras provas que pretende produzir mediante 

justificativa de finalidade e pertinência, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz em Substituição 

Legal Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior Cuiabá, 6 de maio de 2016 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 466598 Nr: 33721-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELIANETH 

GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inexistindo impugnação do executado quanto à monta apontada no 

cumprimento de sentença, HOMOLOGO o cálculo constante de fl. 71, 

devidamente atualizado à fl.81 e DETERMINO a expedição dos 

competentes RPV´s de acordo com o Provimento nº 11/2017-CM.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 946799 Nr: 58478-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKF ARMAS E MUNIÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANA MARIA BRAGA 

LEITE - OAB:44291

 Ante o exposto, RECONHEÇO A NULIDADE PROCESSUAL, para 

DECLARAR NULOS todos os atos processuais praticados após a prolação 

do decisum de fl. 10, pela ausência de regular intimação da procuradora 

da parte embargada.Por conseguinte, determino a reabertura do prazo 

p a r a  i n t e r p o s i ç ã o  d e  i m p u g n a ç ã o  a  p a r t e 

embargada.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717402 Nr: 8495-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BRAGA DE OLIVEIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - FUND. DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 717402 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 924771 Nr: 46336-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS - MT, JOSE MAURO 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - 

OAB:11226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A

 Autos n.º 924771 – Embargos à execução

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1072762 Nr: 56525-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO STABILE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 
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PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Autos n.º 1072762 – Embargos à execução

 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1054983 Nr: 48728-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DUQUE ESTRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, JACQUELINE CURVO RONDON - OAB:11.017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Autos n.º 1054983 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, a teor do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 345052 Nr: 15639-74.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 345052 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Nos moldes do artigo 1.010, § 1º do CPC, intime-se o Apelado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões.

Apresentada as contrarrazões, certifique-se quanto à tempestividade das 

mesmas.

 Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Assinalo que, encerrada a fase de conhecimento por este Juízo a quo, as 

eventuais decisões incidentais serão analisadas pelo Juízo ad quem.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1169578 Nr: 40006-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON DUARTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para ratificar a antecipação de tutela e, 

condenar os requeridos ao cumprimento da obrigação constitucional no 

sentido de que o requerente obtenha a realização do tratamento médico 

vindicado na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Deixo de condenar os demandados ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Sem 

honorários.Após, não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º 

do Código de Processo Civil. P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 902676 Nr: 31820-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR DE CAMPOS PEREIRA, ANA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHÃES, MARIA DE FÁTIMA 

MATTOS, LEOZINA RODRIGUES SATELES, BENEDITO SERGIO LEQUE 

REINALDO, NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA, NILO FERREIRA DA SILVA, 

VALMIR RODRIGUES AMADOR, WALMIR HUGO SOARES, ODENIL 

PEREIRA DE MIRANDA, WALDECK MACIEL JORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc.

 A parte embargada opôs embargos de declaração contra a sentença 

proferida nos autos, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial.

 É o sucinto relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

 Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 886327 Nr: 20767-65.2014.811.0041

 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: CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 
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mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800389 Nr: 6806-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DAVID ANDRADE - 

OAB:11.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09.Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes.P.I.C.Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868937 Nr: 8728-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DE CAMPOS PEREIRA, ANA MARIA DA 

CONCEIÇÃO, BENEDITO VIRGINIO DE MAGALHÃES, MARIA DE FÁTIMA 

MATTOS, LEOZINA RODRIGUES SATELES, BENEDITO SERGIO LEQUE 

REINALDO, NICE RAMIRA DE DEUS SIQUEIRA, NILO FERREIRA DA SILVA, 

VALMIR RODRIGUES AMADOR, WALMIR HUGO SOARES, ODENIL 

PEREIRA DE MIRANDA, WALDECK MACIEL JORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, BRUNNA FERNANDA P. DA S. G. DE L. R. DOS REIS - 

OAB:15.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o comando judicial exarado nesta data no feito apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 823806 Nr: 29885-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH SULAMIRTI FERREIRA PAES, ANA LÍDIA 

SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 823806 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 der abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 891379 Nr: 24125-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 891379 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794232 Nr: 543-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL JANINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 794232 – Consignação em pagamento

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, nos moldes do art. 183, §1º, do 

CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 175634 Nr: 23525-66.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - 

OAB:214770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10.705/MT

 Autos n.º 175634 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença de fls. 

128/130.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 884251 Nr: 19379-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DERZE V. 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 15.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 884251 – Execução

 Vistos etc.

 A parte executada opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fl. 49, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 53/60).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 992042 Nr: 19475-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TUCUNARE FM LTDA, CEZAR 

AUGUSTO SEGABINAZI, JOSE CARLOS DIAS, PABLO RODRIGO BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 895093 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880229 Nr: 16906-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o transcurso do prazo para interposição de embargos 

(fl.53), 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.

 Após, arquive-se com as baixas necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 994966 Nr: 20978-67.2015.811.0041

 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: ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 994966 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 102).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda não citada dos 

termos da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 102, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 716004 Nr: 9867-28.2011.811.0041

 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: CACILDA SOUZA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Fica a Sr (a). Advogado (a) MARIA DEISE TOURINO intimado (a) a 

devolver os autos retirados em carga, com prazo expirado, no prazo de 

24 horas, tendo em vista a realização de Correição Ordinária. Favor 

desconsiderar a intimação se já houve devolução dos autos. (Publicação 

efetuada independentemente de despacho, conforme as diretrizes 

instituídas pela Portaria nº 80/2016 – CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1067063 Nr: 54086-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LUIZ CAVALCANTI LEITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 Autos n.º 1067063 – Embargos à execução
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 Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir na contenda, justificando-as.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1068298 Nr: 54639-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1068298 – Embargos à execução

Vistos etc.

Recebo os embargos à execução.

Intime-se a parte embargada para, querendo, apresente impugnação, no 

prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 855497 Nr: 57928-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 855497 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que a parte executada seja intimada para, no prazo 

de 10 (dez) dias, juntar aos autos o documentos mencionados à fl. 170.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 946141 Nr: 58094-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUIZA RINAUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:16.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 946141 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881534 Nr: 17728-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIRMINO DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 881534 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que o Estado seja intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos o documentos mencionados à fl. 104.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 913925 Nr: 39439-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIA LUCIA KUHN SARMENTO

 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, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 913925 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832834 Nr: 38398-56.2013.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR GONÇALO FERREIRA COELHO, APARECIDA 

ELIAS DE SOUZA, BENEDITO MARQUES CORRÊA, CARLOS ROBERTO 

DIAS DO NASCIMENTO, ADRIANA ALMEIDA DA SILVA XAVIER, BENEDITO 

ANTÔNIO XAVIER DA FONSECA, GRÁCIA LUIZA DE AMORIM GARCÊZ, 

GLÁUCIA REGINA DUARTE, ESTEFÂNIA NUNES DE MOURA, FABRICIO 

JORGE DA CONCEIÇAO, ERNESTO RODRIGUES DE ARRUDA, FÁTIMA 

REGINA DE OLIVEIRA, ERZIRA SEBASTIANA EVANGELISTA DA MATA, 

HORLANDO SIMÃO DE MIRANDA, JOCY VIEGAS DA SILVA, IVAN UTSCH 

SEBA, HERCÍLIA PIVOTO, JAIRA FERREIRA SIQUEIRA, IRENE MAURÍCIO 

DO NASCIMENTO DE LIMA, IZABELLA SANT' ANNA IELIS, JORALICE 

MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO, JANILSON SILVA DE FIGUEIREDO, 

JAMES WILSON KARKLE

 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: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 832834 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1184314 Nr: 45265-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI RIBEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1184314 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 770595 Nr: 23625-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 770595– Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento da obrigação, consigne-se que o silencio será 

interpretado como anuência tácita.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771178 Nr: 24235-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENY LEITE ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDACIR ROCHA BERNARDON - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 771178 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento da obrigação, consigne-se que o silencio será 

interpretado como anuência tácita.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771705 Nr: 24785-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIMAR BASÍLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 771705 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento da obrigação, consigne-se que o silêncio será 

interpretado como anuência tácita.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868179 Nr: 8089-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE BEIRAL DORNELES, ENAIR REGINA MARTINS, 

IRAILDO ALVES DE MIRANDA, IVONE JACINTO DOS REIS, IZIDORIA 

ALVES MARTINS, JACQUELINE DE LIMA CAMARGO, JOSE MARTINS, 

KATIA BATISTA DE OLIVEIRA, LUCIENE PEREIRA DA SILVA, MARILZA 

CATARINA DE CAMPOS MARTINS, NILZA ROSA GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
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SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 868179 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 372541 Nr: 9035-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CONSTANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 372541 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710460 Nr: 3418-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENOEL PEREIRA DOS SANTOS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL- 

PROCURADOR DO MUNICIPIO - OAB:2.838

 Autos n.º 710460 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433901 Nr: 13168-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESAR MOREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Autos n.º 433901 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 704704 Nr: 39409-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO INÁCIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIO 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 704704 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1036061 Nr: 39608-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSETE RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Autos n.º 1036061 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 727036 Nr: 22879-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE FRANCISCO PINO, SOLANGE SOARES 

FERREIRA, MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 727036 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 896327 Nr: 27248-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CAPARROZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 896327 – Monitória

Vistos etc.

 Sobre a impugnação oposta às fls. 76/77, manifeste-se a parte credora, 

no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 887200 Nr: 21389-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARLETTE PAULA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA DO MUNICIPIO) - OAB:7892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Autos n.º 887200 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155127 Nr: 8894-20.2004.811.0041

 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: WARTON NUNES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO ALVES FILHO - 

OAB:7815-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11.266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NELSON PEDROSO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 8894-20.2004.811.0041, Protocolo 

155127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 827745 Nr: 33606-59.2013.811.0041

 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: JOSENILDO AUGUSTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT, VALDECIR CALCA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Intime-se o INSS para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento dos honorários periciais. Vindo aos autos o 

comprovante, desder já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará.Após, proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os 

autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 809305 Nr: 15779-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY INÁCIO LOPES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - OAB:, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 1.552,32 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois 

centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, intime-se a 

fornecedora DELIVERY COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, CNPJ n. 
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04.349.891/0005-70, para que forneça o medicamento, sob a garantia dos 

valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações de contas, 

voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em favor da 

fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008682-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(IMPETRANTE)

FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NEVES ROCHA OAB - RS81392 (ADVOGADO)

VINICIUS LUNARDI NADER OAB - RS68361 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS FRANZOI BASSO OAB - RS30694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NESTES 

AUTOS, NOS TERMOS DA DECISÃO: "Vistos, etc. Dê-se ciência ao 

impetrante da manifestação do Estado contida no ID. 11450749, podendo, 

no prazo de 48 horas se manifestar. Após, retornem os autos para 

sentença". 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: 1034125-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Por todo o exposto, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027954-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA,: ALCIDES LIBERALI, CARLO RALPH D E MUSIS; VICTOR BRAGA 

MELLO; PATRICIA MARTINS MAGGIO; ANTONIA JANNYKELLY SILVA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Vistos, etc. Analisando o petitório 

aviado ao ID 10170097, requerendo a reconsideração da decisão que 

indeferiu a liminar pleiteada, indefiro o pedido mantendo a medida liminar 

indeferida pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que a 

Impetrante informa a interposição de recurso de agravo de instrumento, 

proceda à Secretaria a juntada da decisão do mesmo, se houver. Após, 

cumpra-se a parte final da decisão de ID 9861215, uma vez que a 

autoridade coatora ainda não foi notificada. ". 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: 1009936-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIONE FORNARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(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 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031074-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos, etc. Analisando o petitório aviado 

ao ID 10170097, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a 

liminar pleiteada, indefiro o pedido mantendo a medida liminar indeferida 

pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que a Impetrante 

informa a interposição de recurso de agravo de instrumento, proceda à 

Secretaria a juntada da decisão do mesmo, se houver. Após, cumpra-se a 

parte final da decisão de ID 9861215, uma vez que a autoridade coatora 

ainda não foi notificada. ".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008610-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARAUJO COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006104-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO EMILIANO DE JESUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037871-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE CARVALHO GUEDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Indefiro, também, os benefícios 

da gratuidade da justiça, uma vez que em Mandado de Segurança não há 

pagamento de custas e honorários advocatícios, restando tão somente as 

diligências do Oficial de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001544-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ZANGARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIO AUGUSTUS GARCIA DA SILVEIRA OAB - MT22682/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037252-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto 

ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009787-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz aos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Deverá, também, 

promover a juntada das guias referentes ao IPVA, Licenciamento e Seguro 

Obrigatório, acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento. 

Portanto, faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo 

de 15 dias, dos documentos relacionados nos parágrafos supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031202-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO MATO 
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GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc. Assim como o 

PROCON a Secretaria de Estado não possui personalidade jurídica, não 

podendo, consequentemente, figurar no polo passivo da demanda. 

Portanto, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial corrigindo o polo passivo. No mesmo prazo, informe o juízo se, de 

fato, a empresa foi inscrita na Divida Ativa, trazendo, se possível, a CDA. 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029908-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOR CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc. A Defensoria Pública 

não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial regularizando o polo 

passivo da demanda. 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: 1037391-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIGES FATIMA ALMEIDA TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Portanto, faculto 

ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados no parágrafo supra. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038056-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA COUTO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036410-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE KARIELLE BARBOSA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento formulado ao ID 11201601, 

esclareço que o pagamento de diligências não faz parte das custas 

processuais que englobam a gratuidade de justiça. Pois bem, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de Segurança é processo 

isento de custas e honorários advocatícios. Em que pese o mandado de 

segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência em tese, não 

acarreta prejuízo ao sustento das partes. Quanto à concessão dos 

benefícios da justiça gratuita para isenção do recolhimento de diligência do 

Oficial de Justiça, responsável pelo cumprimento dos atos necessários na 

presente demanda, entendo que não prejudicará financeiramente a 

Impetrante e/ou sua família; de modo, que indefiro o pedido de isenção de 

pagamento de diligências. Dessa forma, intime-se a 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: 1009468-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SEVERIANA MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 1009468-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Deixo de designar audiência de conciliação, 

diante da natureza da demanda. 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.: 1094835 Nr: 8320-74.2016.811.0041

 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: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA EPP, 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MATOGROSSENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER MIRANDA DE ALMEIDA - 

OAB:31.718 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, em correição.

 Diante das informações prestadas nos autos, chamo o feito a ordem para 

determinar o desapensamento destes autos, tendo em vista que o 

processo em apenso – 42297-28.2014.811.0041 – código 918341 – foi 

sentenciado, bem como, proceder a citação do réu na presente ação para, 

querendo, apresentar defesa.

Ademais, determino que seja juntada cópia da sentença dos autos 

supramencionados neste processo.

Cumpra-se.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008288-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIA VEXEL FONTES OAB - MT18886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Aposentadoria Especial ajuizada por FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA 

FONTES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ E CUIABÁ PREV, 

devidamente qualificados na exordial, objetivando a antecipação da tutela 

jurisdicional para que seja determinada a concessão de aposentadoria por 

tempo de contribuição com proventos integrais, reconhecendo como 

insalubre e especial o período trabalhado entre 02/01/1986 a 15/07/1990. 

Conta o Requerente que é servidor da Secretaria Municipal de Saúde, 

exercendo o cargo de médico e que trabalhou ao longo de sua vida 

funcional em locais insalubres/perigosos. Relata que o Requerido não 

observou que o Requerente laborou no período de 02/01/1986 a 

15/07/1990 em local insalubre, e por esta razão pode ter o tempo de 

serviço trabalhado em condições especiais de insalubridade transformado 

em tempo comum para aposentadoria na qualidade de servidor público 

municipal. Sustenta que o tempo trabalhado sob o regime especial celetista 

na condição insalubre nunca foi averbado na sua ficha funcional para 

efeitos de aposentadoria especial, e nem o período em que laborou em 

insalubridade após a mudança do regime celetista para estatutário. Com a 

inicial vieram documentos. Intimado a emendar a inicial para adequar o 

valor da causa e comprovar a hipossuficiência alegada (ID 12490282), o 

autor requereu a retificação do valor da causa para R$ 23.003,97 (vinte e 

três mil três reais e noventa e sete centavos) e efetuou o pagamento das 

custas iniciais (ID 12734441). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a 

emenda à inicial para retificar o valor da causa para 23.003,97 (vinte e 

três mil três reais e noventa e sete centavos), devendo a Secretaria 

proceder às alterações necessárias. A antecipação de tutela pretendida 

deve ser de plano indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 

1º, da Lei nº. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto 

processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1º, da 

Lei nº 8.437/92. Vejamos: “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e 

seu parágrafo único e 7º da Lei nº. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 

1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 

4º da Lei nº. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei nº. 9.494/97). “Art. 1º 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal.” (Lei nº. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009: 

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2º Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.” Nesse mesmo sentido é o posicionamento do E. STJ: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA 

FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se consolidou 

no sentido da possibilidade de concessão de antecipação de tutela contra 

a Fazenda Pública, nos casos não vedados pelo art. 1.º da Lei n.º 

9.494/97. Assim, não versando os autos sobre reclassificação, 

equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor 

público ou concessão de pagamento de vencimentos, a antecipação de 

tutela deve ser deferida” (AgRg no Ag 802016 / PE – 5ª Turma – Rel. Min. 

Laurita Vaz - DJ 05/02/2007 p. 350). E também do E. TJMT: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE 

LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE OBJETIVAVA 

ASSEGURAR INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS EM FOLHA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1º E 2-B DA LEI N°9.494/97 - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO. A Lei 

n°9.494/97 veda antecipação de tutela em demanda que tenha por objeto a 

liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

(Recurso de Agravo de Instrumento nº. 52671/2007 – Classe II – 15 – 

Comarca de Porto Esperidião – 5ª Câmara Cível – Rel. Des. Munir Feguri). 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Citem-se os 

Requeridos para querendo, apresentarem contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032830-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança 

de Contribuições Previdenciárias c/c Repetição de Indébito ajuizada por 

REGIANE FARIA CARVALHO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando em sede de antecipação de tutela que o Requerido se 

abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre a função 

gratificada (FDE). A Requerente conta que é servidora pública estadual e 

que exerceu em longo período a função de dedicação exclusiva de 

Secretária de Escola. Relata que por conta da função de dedicação 

exclusiva recebe uma gratificação denominada FDE, porém tal acréscimo 

não é considerado para fins de aposentadoria e que o Requerido vem 

efetuando os descontos previdenciários sobre a totalidade de seus 

rendimentos, incluindo a gratificação temporária. Com a inicial vieram 

documentos. Intimada a emendar a inicial para juntar os holerites que 

comprovassem o período exercido na função de secretária de escola (ID 

10448375), a Requerente emendou a inicial juntando os respectivos 

documentos (ID 11079797). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a 

emenda à 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. Conforme mencionado no relatório, pretende a 

Requerente que o Requerido se abstenha de efetuar o desconto 

previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a gratificação pelo 

exercício da função de confiança. Analisando os documentos acostados, 

observa-se que a Requerente é servidora estadual e exerce a função de 

dedicação exclusiva de Secretária de Escola, todavia apesar de estar em 

exercício de função de confiança, vem sofrendo o desconto 

previdenciário sobre a totalidade de seus proventos. Assim dispõe o art. 

40, da Constituição Federal: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 2º - Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 

3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 

concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)” Da mesma forma, a Lei nº 

10.887/2004 dispôs sobre a incidência do regime previdenciário: Art. 4o A 

contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 

União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do 

respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por 
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cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) I - a 

totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 

instituição do regime de previdência complementar para os servidores 

públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a 

ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) (...) § 1o Entende-se como base 

de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: VIII - a parcela 

percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 

função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 

2012) A incidência do desconto previdenciário apenas sobre o montante 

dos vencimentos do cargo efetivo está pacificado na jurisprudência do 

nosso tribunal, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO 

– DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% SOBRE O TOTAL DE PROVENTOS 

DA SERVIDORA QUE ATUALMENTE OCUPA CARGO EM COMISSÃO – 

LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO – EM VERDADE, O 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DEVE SER REALIZADO APENAS SOBRE O 

VALOR BASE DO CARGO EFETIVO OCUPADO PELO SERVIDOR 

EXCLUINDO O VALOR DA PARCELA DO CARGO EM COMISSÃO – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO GARANTIDO PELA LEI N.º 10887/2004 E MEDIDA 

PROVISÓRIA N.º 556/2011 – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM 

MANDAMENTAL CONCEDIDA. É entendimento assente no Colendo STJ que 

a Emenda Constitucional n.º 20/1998, dando nova redação ao art. 40, § 3º, 

da Constituição federal, alterou a sistemática da previdência social, 

passando a aposentadoria a ser calculada com base exclusivamente no 

cargo efetivo, não mais se incluindo o cargo em comissão ou função 

comissionada. Ademais, a Medida Provisória n.º 556/2011 expressamente 

excluiu das vantagens pecuniárias a serem contabilizadas no vencimento 

base do servidor a parcela percebida no exercício de cargo comissionado 

ou em função de confiança (inteligência do inciso XVII, § 1º do art. 4º da 

Lei n.º 10887/2004). Ordem concedida. (MS 111832/2011, DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

10/05/2012, Publicado no DJE 21/05/2012) MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BASE 

DE CÁLCULO - CARGO EFETIVO - FUNÇÃO COMISSIONADA - NÃO 

INCIDÊNCIA - ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2004 - 

INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 40, 

PARÁGRAFOS 2º E 3º - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO TOTAL 

CORRESPONDENTE À UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA 

APOSENTADORIA - ORDEM CONCEDIDA. A Lei Complementar nº 202 de 

28 de dezembro de 2004, que determina o desconto do percentual de 11% 

(onze por cento) sobre a remuneração total dos servidores civis e 

militares em atividade, deve ser interpretado conforme a Constituição 

Federal, parágrafos 2º e 3º, do artigo 40, impondo-se que a expressão 

remuneração total seja interpretada como à utilizada para o cálculo da 

aposentadoria. “Servidor público: contribuição previdenciária: não 

incidência sobre a vantagem não incorporável ao vencimento para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao exercício de função 

ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o artigo 201, § 11, e 

artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97).” (STF, RE 463348, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 

07-04-2006 PP-00037 EMENT VOL-02228-09 PP-01756 RTJ VOL-00201-01 

PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). “A jurisprudência do 

STJ é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança. 5. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg 

no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011) (sic) (MS 111830/2011, DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/03/2012, Publicado no 

DJE 30/03/2012) Sendo assim, para os servidores ocupantes de cargo ou 

função de confiança, a contribuição previdenciária somente irá incidir 

sobre os valores do vencimento do cargo efetivo, que é o caso dos autos. 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pretendida, para determinar ao Requerido que se abstenha de 

efetuar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre a 

função de dedicação exclusiva - FDE. Expeça-se mandado para 

cumprimento da liminar, devendo ser entregue ao Oficial Plantonista, se 

necessário. Presentes os pressupostos, defiro a gratuidade de justiça 

com fulcro no art. 98 do CPC. Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se com urgência. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010265-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SILVA CHAGAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

impetrado por PAULO CESAR SILVA CHAGAS contra ato indigitado coator 

praticado pelo DIRETOR DO DETRAN/MT objetivando em sede liminar que a 

autoridade coatora exclua de seu banco de dados e do cadastro do 

veículo o impedimento “furto/roubo”. Relata que é o legítimo proprietário do 

automóvel marca/modelo Jeep Renegade Sport AT (nacional), placa QND 

3295, RENAVAN 01131486584, adquirido em 31/01/2018. Argumenta que 

transferiu o veículo para seu nome sem qualquer empecilho, porém 

recebeu de um amigo a informação do aplicativo SINESPE Cidadão de que 

seu veículo consta como “roubado”. Sustenta que procurou o DETRAN/MT 

e foi informado de que não poderiam lhe prestar qualquer esclarecimento 

ou informação sobre o fato. Pondera que a Administração deveria rever 

seu ato, uma vez que não foi o impetrante o responsável pela notícia de 

furto/roubo do veículo de sua propriedade. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. Pois bem. Compulsando os autos, 

verifico que a via estreita do Mandado de Segurança é inadequada para a 

análise do pleito em questão, isso porque demanda dilação probatória. In 

casu, analisando os documentos encartados, o registro de impedimento de 

furto/roubo ocorreu em 02/12/2017 (fl. 12), quando o veículo ainda não era 

de sua propriedade tendo em vista que o impetrante adquiriu o veículo em 

31/01/2018. Nesse sentido, presume-se que a notícia teria partido do 

antigo proprietário, porém não há como apurar tais fatos em sede de 

mandado de segurança. Assim corrobora o entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SÓCIO 

QUECONSTA NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIADOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXPEDIÇÃO DECERTIDÃO NEGATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo 

ora recorrido (pessoa física) com o fim de se obter certidão negativa junto 

à Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. O 

impetrante sustentou que houve ato omissivo ilegal perpetrado pelo 

Secretário de Tributação do citado Estado, por não conceder a almejada 

certidão diante da existência de pendência junto ao Estado pela empresa 

na qual figura como sócio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de 

que, na hipótese em que no nome do sócio conste na Certidão de Dívida 

Ativa, o ônus da prova de inexistência de infração à lei, contrato social ou 

estatuto incumbe a este, via embargos do devedor, por exigir dilação 

probatória. Precedentes: REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI 

ALBINOZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 

04/05/2009;AgRg no Ag 1253892/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010.3. Tratando-se 

de mandado de segurança em que não se admite qualquer dilação 

probatória, não há como conceder a segurança pretendida, uma vez que a 

presunção de legitimidade da CDA impede a concessão de certidão 

negativa de sócio de empresa em débito com o fisco. 4. O entendimento 

não impede que a tutela seja pleiteada por via de ação própria, onde 

poderá ser produzida a prova (cópia dos autos do processo ou 

procedimento administrativo fiscal que deu ensejo à inscrição) de que o 

nome do sócio consta indevidamente da CDA em razão da ausência de 

processo administrativo para a apuração de sua responsabilidade. 5. 

Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1243070 RN 2011/0052156-9, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

17/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2011) 

No mesmo sentido o entendimento do E. TJMT: “MANDADO DE 

SEGURANÇA — CONSELHO DE DISCIPLINA — PEDIDO DE 

ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA MÉDICA E SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO — INDEFERIMENTO — LEGALIDADE — 

DECISÃO FUNDAMENTADA — DÚVIDA RAZOÁVEL DA SANIDADE DO 

SERVIDOR — AUSÊNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — 

NÃO OCORRÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE – 
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SEGURANÇA DENEGADA. “Ausente dúvida razoável da sanidade mental 

de servidor militar, submetido ao Conselho de Disciplina, a decisão da 

Administração, a indeferir o pedido de encaminhamento à perícia médica e 

suspensão do procedimento administrativo, não padece de qualquer vício 

passível de correção pela via estreita do mandado de segurança, 

sobretudo porque fundamentada a não mais poder, de modo que a 

verificação quanto ao direito do impetrante estaria a depender de dilação 

probatória, inadmissível na via escolhida. Segurança indeferida. (MS 

156216/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)” (MS 24464/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 12/11/2015). Dessa forma, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I e IV do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001202-93.2017.8.11.0041 AUTOR: RUBENS VENTURA ARAUJO RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Conclusão desnecessária. 

Cumpra-se o despacho anterior. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033505-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar se há interesse na realização de Audiência de Conciliação, nos 

termos do art. 334 do NCPC. 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: 1003200-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELLINHA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSENI DOS SANTOS FRANCISCO (TESTEMUNHA)

AMOS FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

BELARMINA DE SOUZA MAZZONI (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da devolução da Carta Precatória Expedida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. 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: 1036425-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (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. Diante do depósito integral e em dinheiro do valor do 

débito em discussão, defiro a tutela de urgência para determinar a 

suspensão de sua exigibilidade, com fundamento no artigo 151, II, do 

Código Tributário Nacional e na Súmula nº 112 do Superior Tribunal de 

Justiça. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. 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.: 1031003 Nr: 37264-23.2015.811.0041

 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: SHEILA BUSSOLIN VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci Malheiros Fernandes 

de Souza Costa e Silva - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o irem 1 do despacho de 

fls. 148, eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 17 de abril de 2018.Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1081206 Nr: 2125-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. G. B. S. G. F. S. D., J. R. J. C. G. F. S. D., 

MIRIAN GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:17040/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:DEF.PÚBLICO, Marta S. de Oliveira - OAB:OAB/MT 19.174, 

RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B, RENATO FERREIRA 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 13.360B

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente EMBARGOS À EXECUÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 
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judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Translade-se cópia desta sentença para 

o feito principal em apenso (nº 163433).Após o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. 

I.Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1024281 Nr: 33979-22.2015.811.0041

 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: VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, 

mantendo incólume a decisão embargada.Revogo o item 1 despacho de 

fls. 152, eis que inaplicável ao caso concreto, visto que o feito já foi 

sentenciado.Intimem-se.Cuiabá, 17 de abril de 2018.Paulo Márcio Soares 

de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059174 Nr: 50616-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY CARVALHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA CAROLINA ARAUJO 

DE FRANÇA - OAB:OAB/MT 15.585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 17 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1291915 Nr: 5545-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 

MARILANDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 110814 Nr: 1913-09.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZUIR NASCIMENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5.022/MT, FELIPE DA SILVA BARETA - OAB:9968, JULIO CESAR 

RIBEIRO - OAB:5127, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. DO ESTADO, FERNANDO CRUZ 

MOREIRA - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos.

Haja vista a impugnação oposta pelo executado, fls. 404/411, diga a parte 

credora, dentro do prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065673 Nr: 53511-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / 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, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1066081 Nr: 53692-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO

 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 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, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 1091949 Nr: 7049-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA BRIGIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - 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, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065674 Nr: 53512-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 

OAB:PGE

 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, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 177675 Nr: 25293-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA BARBOSA, ESPOLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos e etc.

Tendo em vista o novo pedido de cumprimento de sentença interpelado 

pelo exequente, fls. 287/290 referente ao crédito da principal, nos moldes 

do artigo 534 do CPC/2015, intime-se o ente público-executado, na pessoa 

de seu representante legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 

1º-B da Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, 

de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1091949 Nr: 7049-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA BRIGIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos em correição.

1 – Especifiquem as partes acerca das provas que eventualmente ainda 

desejam produzir;detalhando-as e justificando-as sob pena de preclusão.

2 – Após o cumprimento integral desta determinação, certificado o 

decurso do prazo e consertado os autos voltem-me conclusos para 

saneador ou julgamento antecipado.

3 - Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1066081 Nr: 53692-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GONÇALVES PINHEIRO

 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.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA DE LOURDES 

GONÇALVES PINHEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intime-se o requerido para, querendo, no prazo de 30 dias, impugnar os 

valores lançados às fls. 13/14, 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.: 1091949 Nr: 7049-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA BRIGIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, em substituição legal.

Determino a distribuição por dependência desta ação aos autos de código 

375032.

Após, intime-se o Executado para, querendo, impugnar a presente 

Execução no prazo de 10 (quinze) dias.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004509 Nr: 25328-98.2015.811.0041

 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: REXAM AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE ABREU FARIA - 

OAB:123070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859209 Nr: 1094-86.2014.811.0041

 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: AGROPECUARIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE FAZENDA, GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEFAZ-MT, ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - 

OAB:184.723/MT, RONALDO LUIZ COSTA - OAB:12091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para consolidar os 

termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 13504-02.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA KOHLHASE RODA, ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA CAROLINA WEIRICH - 

OAB:OAB/MT 9303-E, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:MT 5.026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, PHILLIPE 

AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12566/MT, ROBER CESAR DA 

SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, fls. 354/378, nos moldes do artigo 534 do CPC/2015, intime-se 

o ente público-executado, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 828908 Nr: 34753-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AFRÂNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 12.985

 Vistos,

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.: 352624 Nr: 22881-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR CORTES CUENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352590 Nr: 22770-03.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUISON BARROS MALHEIROS 

- OAB:MT 5.016, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352629 Nr: 22885-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA LEIDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352612 Nr: 22806-45.2008.811.0041

 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: AURELINA FERREIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT, themystocles ney de azevedo de figueiredo - 

OAB:13655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

- PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352609 Nr: 22776-10.2008.811.0041

 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: ADENIR BARROS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUISON BARROS MALHEIROS 

- OAB:MT 5.016, PAULO EMILIO MAGALHÃES - PROC. DO MUNICIPIO 

- OAB:3.632/MT

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855828 Nr: 58214-24.2013.811.0041

 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: OZANA MARIA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos.

1 - Registre-se e autue-se como cumprimento de sentença.

2 - Manifeste-se a Exequente sobre a petição e documentos de fls. 

190/239v, no prazo de 15 dias.

3 - Após, conclusos.

4 - Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838982 Nr: 43520-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BOSSAY TOLEDO, DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO, MARIA MAGALHÃES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE BRITO CANDIDO - 

OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

1 - Registre-se e autue-se como cumprimento de sentença.

2 - Defiro o pedido de dilação de prazo para a apresentação dos cálculos 

por parte dos Requerentes pelo período de 30 dias, contados da intimação 

desta decisão.

3 - Determino ao patrono dos Requerentes que promova a habilitação do 

Espólio de Ruy Bossai Toledo, nos moldes da legislação processual.

4 - Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1065004 Nr: 53167-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Vistos, etc.

1- 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- Havendo resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4- Em seguida, retornem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 430376 Nr: 11158-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 11158-97.2010..811.0041 - CÓDIGO: 430376

Exequente: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

Executado: Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO em face do 

MUNÍCIPIO DE CUIABÁ referente à condenação constante na sentença de 

fls. 171/172 e ratificada pelo acórdão de fls. 205/208.

O Município de Cuiabá apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença às fls. 235/236, requerendo apenas o processamento via 

precatório, visto que o valor do débito excede o limite máximo previsto na 

Lei 5.953/2015.

O exequente pugnou para que seja mantida a submissão ao RPV, em 

razão da inaplicabilidade da Lei 5.953/2015 para o presente caso.

Todavia, considerando a Lei Municipal nº 5.953/2015 amparada pelo art. 

100 §3º da CF, que estabelece o teto máximo de R$ 6.500,00 para fins de 

pagamento de RPV, determino que o pagamento se faça por precatório 

requisitório, no valor ora mencionado.

 Lei Municipal nº 5.953/2015, in verbis:

“Art. 1º Para fins de cumprimento do disposto no 3º, do art. 100 da 

Constituição Federal, considera-se como de pequeno valor, no âmbito da 

Administração Municipal, os créditos não superiores a R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais)”

Nesse passo, determino a expedição do oficio requisitório (art. 535,I, CPC) 

ao Tribunal de Justiça, no valor indicado às fls. 217/231.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 854729 Nr: 57250-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Execução n. 57250-31.2013.811.0041

Requerente: Maurício Ferreira da Cruz

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

Diante dos novos documentos juntados pela parte executada às fls. 62/70, 

manifeste-se o exequente no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de abril de 2018.

 PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 825120 Nr: 31133-03.2013.811.0041

 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: SIRNANDE AVELINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 

487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do auxílio doença 

acidentário em favor do autor, a partir do dia seguinte à cessação do 

pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido 

(13/08/2009 – fls. 28) até a conclusão do processo de reabilitação 

profissional de que trata o artigo 62, parágrafo único da Lei n.º 8.213/91, 

devendo as eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de 

juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da 

caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.º 204 do STJ) e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.Sem 

custas.Considerando a procedência do pedido de concessão de auxílio 

doença acidentário, condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC).Expeça-se o alvará para liberação dos 

honorários periciais.Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da 

Súmula n.º 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos 

voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 986558 Nr: 16961-85.2015.811.0041

 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: HEITOR QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E 

FURTOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002821-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA THOME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001734-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

PREGOEIRA OFICIAL (IMPETRADO)

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038280-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRURGICA BIOMEDICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CARIOCA TONDINELLI OAB - PR57471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034714-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY POMMOT MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDETILA FRANCA VAZ DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS OAB - 

MT11507/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006150-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUSTINHA RAMALHO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: "ISTO POSTO, com base nas alegações acima 

tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que 

licencie o veículo GM/CELTA 4P SPIRIT, ANO 2010 e MODELO 2011, COR 

BRANCA, PLACAS NUC 0820, RENAVAM 253530865 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. . 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009549-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(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 RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016598-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035893-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020715-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARRUDA NUNES (IMPETRANTE)

RICARDO PAES DE ARRUDA NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar nestes autos, requerendo o que entender 

de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 443470 Nr: 19088-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO TULIO MARRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILDCE DA GRAÇA ARAUJO 

COSTA - OAB:11081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 6.659,40 (seis 

mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), referente 

ao custeio do medicamento denominado “Bosentana 125Mg”, devendo o 

valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

do autor Marco Tulio Marra Machado, (Banco do Brasil, Ag: 3499-1, C.C: 

27140-3, CPF: 009.792.931-03).O autor fica obrigado a prestar contas no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 946396 Nr: 58269-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR BATISTA DE SOUZA, JOÃO ANTONIO GASPAR 

PRESTES, RENATA GASPAR PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE-MT, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 3.977,76 (três 

mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), 

referente à compra dos medicamentos, denominado “TOPAMAX 100MG”, 

referente a 04 (quatro) meses de tratamento, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora do medicamento Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico (CNPJ n. 03.533.726.0001-88, Banco HSBC, Agência n. 0233, 

Conta Corrente n. 25181-98).O autor fica obrigado a prestar contas no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 400458 Nr: 33449-28.2009.811.0041

 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: GISLAINE DA SILVA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE- PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 731,70 

(setecentos e trinta e um reais e setenta centavos) referente ao 

fornecimento do medicamento denominado “Divalproato de Sódio 500Mg”, 

para 03 (três) meses de tratamento, necessários para a manutenção de 

sua saúde, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da fornecedora do medicamento Unimed Cuiabá, 

(Banco do Brasil, Agência: 4205-6, conta corrente: 2739-1, CNPJ n°. 

03.533.726/0001-88), por apresentar o menor orçamentoO autor fica 

obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a 

parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 730781 Nr: 26859-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBC, PEDRO PAULO QUEIROZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que requer a 

intervenção deste Juízo a fim de que o Requerido forneça o medicamento 

denominado “SAIZEN”.

Pois bem.

 Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, para que, 

imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da 

decisão.

O cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação.

Intime-se também a PGE.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação 

do que couber.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo 

a presente decisão como mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1053101 Nr: 47945-52.2015.811.0041

 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: HELIA FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total R$ 127.424,05 

(cento e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco 

centavos), formulado pelo autor (fls. 195/2004), referente ao tratamento 

de saúde do tipo “HOME CARE” garantido o atendimento por equipe 

multidisciplinar, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da prestadora Help Home Care – Paulino Feitosa & 

Paulino de Freitas Ltda. (CNPJ n. 12.634.832/0001-49, Banco do Brasil, 

Agência n. 7140-4, Conta Corrente n. 47276-X), que é a empresa que 

apresentou o orçamento menos dispendioso (fls. 201/204).O autor fica 

obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a 

parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 734484 Nr: 30786-38.2011.811.0041

 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: SHEYLA REJANE KLOSINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 323,94 

(trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao 

custeio do medicamento denominado “Cloridrato de Duloxetina 60mg”, 

referente a 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, (Banco do 

Brasil, Ag: 4205-6, C.C: 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88), que é a 

empresa que apresentou o orçamento menos dispendioso (fl. 194).O autor 

fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a PGE e 

a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352589 Nr: 22951-04.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCILEN DA COSTA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARÊSSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB: 7031 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos.

Por medida de economia e celeridade processual, determino ao Requerido 

que junte aos autos cópia da Lei Complementar Municipal nº 51/99, que 

trata das hipóteses de pagamento ao adicional de insalubridade (artigo 9º 

e §§), juntamente com cópia do Decreto Municipal nº 4.464/06, que 

regulamentou a questão atinente ao adicional de insalubridade no âmbito 

municipal.

Com base no princípio da cooperação, faculto também à Requerente a 

juntada dos documentos citados no parágrafo anterior.

Havendo a juntada por qualquer das partes, manifeste-se a parte adversa, 

em 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 424466 Nr: 8430-83.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DOS SANTOS BASTIANICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, NILZO NAZARETH, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840-B/MT

 Certifico que o requerido (ESTADO DE MATO GROSSO) apresentou 

contrarrazões ao recurso da parte requerente. Impulsiono os autos 

intimando o requerido NILZO NAZARETH FILHO, para tomar ciência da 

sentença e da decisão que julgou os Embargos de Declaração, bem como 

requerer o que entender de direito, uma vez que não houve publicação 

para seu patrono das referidas decisões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009549-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1009549-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por MATEUS FERREIRA DA CRUZ, com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal de THIAGO FRANÇA DD. PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo 

Honda/NX200 ANO/FAB. 2000/2000, placa JZL1367 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte 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 deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo Honda/NX200 ANO/FAB. 2000/2000, 

placa JZL1367 seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 12654254), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 
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bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo Honda/NX200 

ANO/FAB. 2000/2000, placa JZL1367 sem a exigência do pagamento 

prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta 

decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de 

representação judicial da autarquia e à Procuradoria do Estado, 

enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 

7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. . 

Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001605-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1001605-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por ORIVALDO ESTEVÃO DOS SANTOS JUNIOR em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinado a 

suspensão dos descontos em folha de pagamento do Requerente, em 

razão de um suposto inadimplemento, respectivamente aos valores 

constantes no PAD nº 409492/2015 no valor de R$ 1.956,67 (um mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Aduz, 

em síntese, que é Servidor Público concursado e possui uma Cadeira de 

Professor de Licenciatura Plena em Física, sendo que, na última quinzena 

dos meses de janeiro, os professores precisam comparecer nas suas 

respectivas unidade escolares para proceder com a atribuição de aula 

para fins de início de mais um ano letivo. Assevera que no dia 25.01.2018 

foi impedido de efetuar a atribuição de Aula devido ao Sistema SIGEDUCA 

apresentar uma tela de um suposto Inadimplemento, não liberando a 

atribuição de aula. Relata que, caso o não procedesse com a Atribuição 

de Aulas, poderia sofrer PAD por abandono de cargo, e, por isto, viu-se 

obrigado a autorizar o desconto em folha de pagamento de um suposto 

inadimplemento no valor de R$ 1.956,67 (um mil novecentos e cinquenta e 

seis reais e sessenta e sete centavos). Pontua que foi totalmente 

negligenciado e teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violados 

frontalmente, pois o PAD nº 409492/2015 foi instaurado em 12.08.2015 e 

finalizado em 31.08.2016, sem que tivesse sido intimado para qualquer ato 

do referido PAD, inclusive, sequer foi intimado quanto a sua instauração, 

bem como quanto ao seu término. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 22.975,28 (vinte e 

dois mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) Em 

síntese, é o que merece registro. Compulsando os autos, verifica-se que o 

valor atribuído à causa pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Dito isto, constato que o presente feito não 

pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada 

da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2º da Lei nº 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Corroborando com o acima exposto, 

dispõe a Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” – Destacamos. Desta forma, preceitua o artigo 2º, §4º da Lei nº 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, tendo-se em vista 

que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o 

procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º 

da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante de todo o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Capital, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 17 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005636-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. DE ALMEIDA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM PROJETOS 

AMBIENTAIS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1005636-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Tributo com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por J. S. DE ALMEIDA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM 

PROJETOS AMBIENTAIS EPP em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da dívida ativa do 

valor de R$ 136.841,07 (cento e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e 

um reais e sete centavos), representada pelas operações constantes no 

relatório fiscal emitido pela própria Municipalidade, bem como que seja 

determinada a reinserção da empresa-Requerente no Simples Nacional. 

Aduz, em síntese, que desenvolve suas atividades na área ambiental, 

prestando serviços a entes privados de todo o estado de Mato Grosso, 

espraiando-se a sua atuação profissional para outros estados. Assevera 

que, em decorrência dos serviços prestados, e em atendimento às suas 

obrigações fiscais, recolheu tributos decorrentes deste fato gerador por 

via do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, entre eles 

o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, direcionando o 

referido tributo aos Municípios onde foram prestados os serviços 

contratados, em atendimento à Lei Complementar nº 116/2003. Relata que 

foi surpreendida com notificações enviadas pelo Município de Cuiabá, 

mencionando que aqueles tributos recolhidos fora do Município estariam 

em débito, ensejando, caso não houvesse os recolhimentos, a devida 

inscrição da contribuinte em dívida ativa, bem como sua exclusão do 

Simples Nacional. Pontua que foi inscrita em dívida ativa, está impedida de 

emitir notas fiscais, sendo, ainda, excluída do Simples Nacional, 

embaraçando, sobremaneira, o desenvolvimento regular de suas 

atividades empresariais, especialmente pelo fato de ser pontual no 

adimplemento de todas as suas obrigações fiscais. 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, 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. 

Ademais, pela análise da documentação apresentada com a inicial não se 

infere que o crédito tributário esteja inscrito na dívida ativa. 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 
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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. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da dívida ativa do valor de R$ 136.841,07 

(cento e trinta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e sete 

centavos), representada pelas operações constantes no relatório fiscal 

emitido pela própria Municipalidade, bem como que seja determinada a 

reinserção da empresa-Requerente no Simples Nacional. Pois bem. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 12080034 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelo Município de Cuiabá, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente 

público municipal. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida antecipatória, qual seja a evidência da 

probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Município de Cuiabá 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. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de abril de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1006359-47.2017.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pela autora ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (ID n°. 11042130), 

(CPF: 298.210.379-68), assistida pela Defensoria, na importância de R$ 

42.000,00 (quarenta e dois mil reais), referente ao custeio do medicamento 

de “REVOLADE 25MG (ELTROMBOPAG 25MG)”, para a manutenção de 

sua saúde, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da prestadora 4BIO MEDICAMENTOS ESPECIAIS – 

PALMAS/TO, (Banco Bradesco, Agência: 2976, C/C 7078-5, CNPJ 

07.015.691/0001-46). O ente público, por meio da PGE e do Secretário de 

Saúde, foi intimado pessoalmente para que providenciasse o cumprimento 

da decisão, mas quedou-se inerte (ID n°. 12021539), assim, tem se 

tornado regra os descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível o 

seu cumprimento apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o 

relato. Fundamento. Decido. Pois bem. A desobediência à ordem legal de 

funcionário público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 

330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São 

crimes de responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por 

qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 

Judiciário. É inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à 

ordem judicial; tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e 

não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o 

cumprimento imediato da ordem, com responsabilização das referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado cautelarmente ao Requerente nesta 

ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo 

legal na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de 

acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da 

tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. 

Para tanto, observamos que o Código de Processo Civil estabelece 

mecanismos que permite ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, 

in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora do medicamento por ter apresentado o menor 

orçamento, conforme se vê no ID n°. 11042163. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, do valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), 

referente ao custeio do medicamento de “REVOLADE 25MG 

(ELTROMBOPAG 25MG)”, para a manutenção de sua saúde, devendo o 

valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

prestadora 4BIO MEDICAMENTOS ESPECIAIS – PALMAS/TO, (Banco 

Bradesco, Agência: 2976, C/C 7078-5, CNPJ 07.015.691/0001-46), que é a 

empresa que apresentou o orçamento menos dispendioso, conforme ID n°. 

11042163. O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000227-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIONE CAETANO DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCESSO N°: 1000227-37.2018.8.11.0041. (PJE 3) BLOQUEIO 

BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio formulado pelo 

autor CLADIONE CAETANO DE SOUZA (ID n°.11919203), (CPF: 

846.478.681-68), na importância de R$ 80.089,56 (Oitenta mil e oitenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos), referente ao custeio do 

medicamento denominado “Tigeciclina 50 mg”, devendo o valor ser 
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transferido da Conta Única do Estado e do Município de Cuiabá para a 

conta corrente da fornecedora do medicamento UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, (BANCO DO BRASIL, Agência: 

4205-6, Conta Corrente: 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88). Destaca-se 

que, mesmo intimados os requeridos não comprovaram a efetiva entrega 

da medicação, e assim, percebe-se que os descumprimentos das ordens 

judiciais tem se tornado a regra, sendo possível o seu cumprimento 

apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. 

Fundamento. Decido. Pois bem. A desobediência à ordem legal de 

funcionário público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 

330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São 

crimes de responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por 

qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 

Judiciário. Destaco que, apesar ter sido determinada a suspensão dos 

processos que versem sobre o mesmo objeto da presente demanda, 

tenho por bem salientar que, as medidas urgentes podem ser analisadas 

pelo Juiz a fim de se evitar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 

314 CPC/2015), como é o caso. É inconcebível a recalcitrância do 

Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite à 

Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão, não o fez, o que 

reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa prestadora do serviço por ter apresentado o menor orçamento. 

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 80.089,56 

(Oitenta mil e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente 

ao custeio do medicamento denominado “Tigeciclina 50 mg”, devendo o 

valor ser transferido da Conta Única do Estado no importe de R$ 40.044,78 

(quarenta mil, quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e da 

conta do Município de Cuiabá/MT o valor de R$ 40.044,78 (quarenta mil, 

quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para a conta corrente 

da da fornecedora do medicamento UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, (BANCO DO BRASIL, Agência: 4205-6, Conta 

Corrente: 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88). O autor fica obrigado a 

prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a PGE e PGM e a parte 

autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 de Abril de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032504-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI VIEIRA LUZ LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO OAB - MT15917/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1032504-43.2017.811.0041. (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, em etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pela autora IRANI VIEIRA LUZ LIMA (ID n°. 11950709), (CPF: 

027.578.238-76), na importância de R$ 64.020,60 (sessenta e quatro mil, 

vinte reais e sessenta centavos), referente ao custeio do medicamento 

denominado “Temodal 75mg/m², quantidade necessária para o tratamento 

durante aradioterapia adjuvante, dose diária de 330mg/dia – D1a D5 a 

cada 28 dias”, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da fornecedora INSTITUTO DE TUMORES E 

CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ – ITC (Banco UNICRED (136), 

Agência: 2301-9, Conta Corrente: 5585-9, CNPJ: 03.048.844/0001-64). 

Destaca-se que, mesmo intimado o requerido não se manifestou, e assim, 

percebe-se que os descumprimentos das ordens judiciais tem se tornado 

a regra, sendo possível o seu cumprimento apenas com o bloqueio nos 

numerários. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. Pois bem. A 

desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 

1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe
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tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão, não o fez, o que 

reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa prestadora do serviço por ter apresentado o menor orçamento, 

conforme se vê no ID n°.11702668. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, do valor total de R$ 64.020,60 (sessenta e quatro mil, vinte 

reais e sessenta centavos), referente ao custeio do medicamento 

denominado “Temodal 75mg/m², quantidade necessária para o tratamento 

durante aradioterapia adjuvante, dose diária de 330mg/dia – D1a D5 a 

cada 28 dias”, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado 

para a conta corrente da fornecedora INSTITUTO DE TUMORES E 

CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABÁ – ITC (Banco UNICRED (136), 

Agência: 2301-9, Conta Corrente: 5585-9, CNPJ: 03.048.844/0001-64), que 

é a empresa que apresentou o orçamento menos dispendioso (ID 

n°.11702668). O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032333-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1032333-86.2017.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pela autora MARCELINO CARLOS DOS SANTOS (ID n°. 

11686188), (CPF: 626.770.801-25), na importância de R$ 156.250,48 

(Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e oito 

centavos), referente a realização de procedimento cirúrgico de 

“Embolização de Aneurisma Cerebral”, para a manutenção de sua saúde, 

devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado e da conta do 

Município de Cuiabá/MT para a conta corrente da prestadora de serviço, 

CINECOR (Banco do Brasil, Agência: 0046-9, Conta Corrente: 232247-1, 

CNPJ: 07.403.159/0001-04). Os entes públicos, por meio da PGE e PGM, 

foram intimados pessoalmente para que providenciassem o cumprimento 

da decisão, mas quedaram-se inertes, conforme se vê na certidão ID n°. 

12052600, assim, verifica-se que tem se tornado regra os 

descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível dar efetividade ao 

cumprimento da decisão apenas com o bloqueio nos numerários. Em 

síntese, é o relato. Fundamento. Decido. A desobediência à ordem legal de 

funcionário público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 

330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São 

crimes de responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por 

qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder 

Judiciário. É inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à 

ordem judicial; tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e 

não coaduna com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o 

cumprimento imediato da ordem, com responsabilização das referidas 

autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que 

houve tempo mais do que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado cautelarmente ao Requerente nesta 

ação, velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo 

legal na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de 

acesso a uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da 

tutela jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. 

Para tanto, observamos que o Código de Processo Civil estabelece 

mecanismos que permite ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, 

in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Cumpre destacar que, as requerida 

mesmo intimadas para cumprirem a decisão provisória, quedaram-se 

inerte, o que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam 

eficácia a decisão exarada, o que só reforça a utilização de bloqueio nos 

numerários públicos para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do 

requerente). Assim, justifica-se a constrição de valores nos cofres 

públicos em favor da empresa prestadora do serviço por ter apresentado 

o menor orçamento. ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, 

DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total 

de R$ 156.250,48 (Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta 

reais e quarenta e oito centavos), referente a realização de procedimento 

cirúrgico de “Embolização de Aneurisma Cerebral”, para a manutenção de 

sua saúde, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado no 

importe de R$ 78.125,24 (setenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e 

vinte quatro centavos) e da conta do Município de Cuiabá/MT o valor de R$ 

78.125,24 (setenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte quatro 

centavos) para a conta corrente da prestadora de serviço, CINECOR 

(Banco do Brasil, Agência: 0046-9, Conta Corrente: 232247-1, CNPJ: 

07.403.159/0001-04). O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se a PGE e PGM e a parte autora. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021944-42.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS GALVAO OAB - 

703.867.141-34 (REPRESENTANTE)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE / SUS), (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1021944-42.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

bloqueio formulado pela autora R.V.S.G. representada neste ato por sua 

genitora Sra. Vanessa de Fatima Vieira dos Santos (CPF n°. 

703.867.141-34) referente a realização de tratamento com internação 

domiciliar do tipo “HOME CARE”, para a manutenção de sua saúde, 

devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta 

corrente da prestadora do serviço, Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar Ltda – ME (CNPJ n. 09.457.686/0001-19, Banco 

Unicred, Agência n. 2305, Conta Corrente n. 11.864-8) Cumpre destacar 

que, o Ente Público devidamente intimado não demonstrou de forma efetiva 

o cumprimento da ordem exarada, assim, percebe-se que tem se tornado 

regra os descumprimentos das decisões judiciais, sendo possível o seu 

cumprimento apenas com o bloqueio nos numerários. Em síntese, é o 

relato. Fundamento. Decido. A desobediência à ordem legal de funcionário 

público constitui CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. 

Destarte, a Lei Federal nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de 

responsabilidade contra as decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer 

meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. É 

inconcebível a recalcitrância do Requerido em obedecer à ordem judicial; 

tal medida constitui um açoite à Administração da Justiça e não coaduna 

com o Estado Democrático de Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento 

imediato da ordem, com responsabilização das referidas autoridades pelo 

seu descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do 

que hábil para que o ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a 

adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a satisfação do direito 

assegurado cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, 

pelo princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa prestadora do serviço por ter apresentado o menor orçamento. 

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 63.007,20 

(sessenta e três mil, sete reais e vinte centavos), referente a realização 

de tratamento com internação domiciliar do tipo “HOME CARE”, para a 

manutenção de sua saúde, suficiente para 03 (três) meses de tratamento, 

devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta 

corrente da prestadora do serviço, Qualycare Serviços de Saúde e 

Atendimento Domiciliar Ltda – ME (CNPJ n. 09.457.686/0001-19, Banco 

Unicred, Agência n. 2305, Conta Corrente n. 11.864-8), que é a empresa 

que apresentou o orçamento menos dispendioso, conforme ID n°.9583668. 

O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 18 

de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010284-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MAZUI REVERDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1010284-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta por NELI MAZUI REVERDITO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao 

Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o medicamento denominado “Revolade 25mg”, nos 

termos da prescrição de seu médico especialista (ID nº 12780110). Deu à 

causa o valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Em síntese, é 

o que merece registro. Compulsando os autos, verifica-se que o valor 

atribuído à causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. Dito isto, constato que o presente feito não 

pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada 

da Fazenda Pública, uma vez que, a teor do artigo 2º da Lei nº 

12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos”. Corroborando com o acima exposto, 

dispõe a Resolução nº 004/2014/TP, in verbis: “Art. 1º. As causas 

referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; (...) § 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 

2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às 

causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, 

exemplificadamente relativas a: (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitórias, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; 

(...)” – Destacamos. Desta forma, preceitua o artigo 2º, §4º da Lei nº 

12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, tendo-se em vista 

que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o 

procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2º 
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da supramencionada Lei, evidente em tela a competência absoluta do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante de todo o exposto, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Capital, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 18 de Abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038583-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT0010353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1038583-38.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por RENAN PEREIRA DA 

COSTA contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE-EXECUTIVO DA 

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CUIABA-MT, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinado à autoridade coatora que proceda com o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho 

(NB nº 619.448.486-5), cessado desde 24.07.2017. Em síntese, é o que 

merece registro. 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. Ademais, o rito do 

Mandado de Segurança exige que o direito deve ser comprovado de plano 

por via documental, já que descabe nessa via a dilação probatória. A sua 

impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem 

dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato 

ilegal de autoridade pública. Destarte, na via mandamental descabe a 

produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a 

dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com 

documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação 

de Mandado de Segurança. Como relatado, o Impetrante almeja com a 

impetração do presente mandamus a concessão de medida liminar para 

seja determinado à autoridade coatora que proceda com o 

restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho 

(NB nº 619.448.486-5), cessado desde 24.07.2017. Ora, aferir a 

existência de incapacidade laborativa é tema que reclama a necessária 

produção de prova técnico-pericial, pelo que não se demonstra viável, na 

estreita via do mandamus, apreciar a pretensão autoral, devendo o 

Impetrante utilizar-se, para tanto, das vias ordinárias. Nesse sentido, 

dispõe o entendimento da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - 

SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado em 

face do Superintendente Regional do INSS em Duque de Caxias/RJ, 

objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, cessado 

em 14/03/2010; II - Consta nos autos requerimento de prorrogação de 

benefício e marcação de perícia médica designada para o dia 17/06/2010 

em Marabá-PA, donde se presume que a última perícia realizada se deu 

em Marabá-PA e a agência de Nilópolis apenas está aguardando que a 

referida agência comunique o resultado da perícia. Assim, não sendo a 

agência do INSS de Nilópolis/RJ responsável pela cessação do benefício, 

incabível a impetração do writ em face do Superintendente Regional do 

INSS de Duque de Caxias/RJ; III - Ademais, o mandado de segurança é 

ação destinada a proteger direito líquido e certo, ou seja, o direito 

comprovado de plano, por via documental, já que descabe nessa via a 

dilação probatória. A sua impetração deve vir acompanhada de 

documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, 

ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública. Aferir a existência 

de incapacidade laborativa é tema que reclama a necessária produção de 

prova técnico-pericial, pelo que não se demonstra viável, na estreita via do 

writ, apreciar a pretensão autoral, devendo o impetrante valer-se, para 

tanto, das vias ordinárias; IV - Apelação desprovida”. (TRF-2 – AC: 

201051100049981, Relator: Desembargador Federal ALUISIO 

GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2011, 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/07/2011) – 

Destacamos. Assim, ante a incompatibilidade da pretensão do Impetrante 

com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se 

imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 

12.016/2009. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO 

A INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I do CPC/2015. 

Isento de custas. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001514-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECH AGRICOLA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001514-35.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de liminar impetrado por RECH AGRÍCOLA 

LTDA. contra ato tido por ilegal de lavra do GERENTE REGIONAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO e do 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, todos devidamente qualificados, objetivando 

a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado à 

segunda Impetrada que decida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o 

pedido de credenciamento da Impetrante, submetido ao órgão sob 

protocolo nº 614273, bem como que seja determinada a liberação das 

mercadorias objeto dos processos de importação n° 5394646, 5400766, 

5400989, e 5402648 (DIs nº 18/00503719 e 17/22555892). A Impetrante 

aviou petição aos autos requerendo a homologação do pedido de 

desistência (ID nº 11755661). Em síntese, é o que merece registro. 

Verifica-se nos autos que a Impetrante manifestou, requerendo a 

desistência do presente mandamus. Desta feita, considerando que o 

pedido se deu antes mesmo da notificação das partes Impetradas, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

Impetrante (ID nº 11755661), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026943-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA OAB - RJ80572 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 
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EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1026943-38.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: TELEFONICA BRASIL S.A. RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória 

de Ato Administrativo Com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por 

Telefônica Brasil S/A, em face do Estado de Mato Grosso. 2. É de 

ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo rito comum é 

possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no 

pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, 

remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida 

para, se manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 05 

(cinco) dias bem como informar se o débito em discussão já se encontra 

inscrito em dívida ativa. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037197-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO LOCADORA CUIABA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT0004589A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1037197-70.2017.8.11.0041, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO, LIMINAR]. REQUERENTE: AUTO LOCADORA CUIABA LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Pedido de Tutela Cautelar Provisória em Caráter Antecedente Para 

Sustação de Protesto de Título, ajuizada por Auto Locadora Cuiabá Ltda., 

em face do Estado de Mato Grosso. 2. É de ressaltar que nas ações de 

conhecimento, processada pelo rito comum é possível a antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial, na forma 

preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, remeto a apreciação da 

antecipação de tutela para momento posterior a manifestação da parte 

contrária. 4. Cite-se e intime-se a parte requerida para, se manifestar 

sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006925-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO GARCIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO QUIRINO AMARAL OAB - SP315052 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1006925-93.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: LINO GARCIA PEREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Em detida análise aos autos, 

verifico que embora conste o petitório da parte autora de id nº 9846893 

informando que o débito em discussão foi inscrito em dívida ativa 

corroborado pelo documento de id nº 9846864, a CDA não foi indexado ao 

feito. 2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” 3. Assim 

sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário se faz que a parte 

requerente traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa em discussão no 

presente feito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. 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: 1024045-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUAPORE CARNE S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1024045-52.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: GUAPORE CARNE S/A RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Primeiramente, recebo a 

emenda à inicial de id nº 12164054. 2. Analisando detidamente os 

documentos associados ao Id. nº 11485515, 11485526, 11485559, 

11485569 e 11485583, verifico que a parte autora declarou em seu 

Balancete Contábil referente ao período de escrituração ano-calendário de 

2016, capital social no valor de R$14.750.000,00 (quatorze milhões e 

setecentos e cinquenta mil reais). 3. Assim sendo, nos termos do art. 468, 

§ 7º, da CNGC, DEFIRO parcialmente o pedido contido no Id nº 9530350, 

pelo que CONCEDO o direito ao parcelamento das despesas processuais, 

facultando à parte autora o recolhimento das mesmas em 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária. 4. 

INTIME-SE a parte exequente para comprovar o recolhimento da primeira 

parcela das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, assim como 

das 05 (cinco) parcelas mensais subsequentes a cada período de 30 

(trinta) dias, contado a partir do primeiro pagamento. 5. Após a 

comprovação do pagamento da primeira parcela, retorne-me os autos 

conclusos. 6. 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: 1032806-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL SENTENÇA Número do Processo: 

1032806-72.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. 

AUTOR: EDVALDO DOS SANTOS QUEIROZ RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Edvaldo Dos Santos Queiroz, qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Antecipada e Dano Moral em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, também devidamente qualificado. Por 

decisão de id nº. 11507750 fora determinado para que a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze), dias emendasse a exordial para que comprovasse o 

pagamento das custas processuais bem como do recolhimento da taxa 

judiciária. Regularmente intimada, a parte exequente deixou transcorrer “in 

albis” o prazo legal, conforme certificado no id nº. 12286637. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela 

Antecipada e Dano Moral proposta por Edvaldo Dos Santos Queiroz, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso. Diante da inércia da parte autora no 

sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento 

do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o 

indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, 

vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO 

DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO 

DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO 

CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009). ANTE AO EXPOSTO, e 

por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a petição inicial nos termos 
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do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas processuais a cargo 

da parte executada. Sem condenação em verba honorária, ante a 

inexistência do contraditório. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P. I. e Cumpra-se. Cuiabá, 

26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037796-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL SENTENÇA Número do Processo: 

1037796-09.2017.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]. IMPETRANTE: 

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

IMPETRADO: SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Robracon Rondonópolis 

Brasil Materiais de Construção, contra ato do Subprocurador Geral Fiscal 

da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, visando a suspensão 

da exigibilidade da CDA nº 2017201520. Alega que busca o 

reconhecimento da nulidade da CDA nº 2017201520, posto que cobra 

tributo já recolhido pela impetrante, que no dia 16.11.2017 emitiu a citada 

Certidão de Dívida Ativa ao Cartório do 4º Tabelionato de Notas e Privativo 

de Protesto de Títulos de Rondonópolis-MT, para protesto, no montante de 

R$562.573,01 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e 

três reais e um centavo). Aduz que a efetivação de um protesto obstrui as 

atividades da impetrante, bloqueando sua Certidão de Débitos Fiscais, 

tendo que realizar o parcelamento do débito por meio do Termo de Adesão 

nº 155621 para suspender a exigibilidade do crédito tributário bem como o 

cancelamento do protesto. Salienta que sendo possível o questionamento 

judicial da obrigação tributária parcelada, pugna pelo reconhecimento da 

nulidade da CDA nº 2017201520, por erro na indicação da quantia devida, 

maculando a certeza de liquidez e exigibilidade do mencionado valor 

protestado, uma vez que já houve o pagamento. Requer liminarmente a 

suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017201520. No mérito requer a 

confirmação da segurança, com a consequente declaração de nulidade da 

CDA objeto da demanda, por erro na indicação da quantia devida, ou, 

subsidiariamente, a extinção do crédito tributário por força do pagamento. 

Inicialmente distribuído na 4ª Vara Especializada da Fazenda pública de 

Cuiabá-MT, o mandamus fora redistribuído para este Juízo face ao declino 

de competência de id nº 11218642. Notificado a apresentar as 

informações que julgar necessárias, o impetrado manifestou-se conforme 

se vê no id nº 12005906, oportunidade em que pugnou pela acolhimento 

da preliminar de carência da ação mandamental por ausência de prova 

pré-constituída, necessidade de dilação probatória e inadequação da via 

eleita. Como se vê no id nº 12101801, a parte impetrante apresentou 

impugnação à manifestação do impetrado, ocasião em que pleiteou pelo 

deferimento dos pedidos da inicial. É a síntese. Fundamento e Decido. 

Conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 “conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” O conceito de 

direito líquido e certo na lição do mestre Hely Lopes Meirelles [1] é: “Direito 

líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para se 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.” 

(destaquei). Sobre a matéria em tela, o ilustre Doutrinador Cassio 

Scarpinella Bueno, assim leciona [2]: “(...) O que é fundamental para o 

mandado de segurança é a possibilidade de prova documental do que 

alegado e a desnecessidade de produção de outras provas ao longo do 

procedimento. Nisso – e só nisso – reside a noção de ‘direito líquido e 

certo”. (destaquei). Quanto à comprovação documental do alegado já no 

momento inicial da impetração do mandado de segurança, tem-se o 

seguinte entendimento jurisprudencial [3]: “Com efeito, o mandado de 

segurança existe para salvaguardar direito líquido e certo proveniente de 

ilegalidade ou abuso de poder originário de autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (art. 5º, 

LXIX, CR). No caso, a ilegalidade ou abuso de poder deve estar 

demonstrada no ato da impetração, não porque há dúvidas quanto à 

afirmação do profissional do direito, mais, sim, por cuidar de um 

pressuposto específico de admissibilidade do remédio constitucional”. 

Assim, extrai-se do dispositivo e orientações acima mencionados que para 

ver seu direito líquido e certo protegido, o Impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as suas condições e os seus pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 10 da Lei 

12.016/09). Feitos os esclarecimentos necessários, passamos a análise 

do caso concreto. O cerne do presente mandamus, trata-se da nulidade 

da Certidão de Dívida Ativa, em virtude de haver erro na indicação da 

quantia devida. Inicialmente, importante registrar que a certidão da dívida 

ativa (CDA) goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza, 

conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DE CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - REQUISITOS (ARTS. 2º, §§ 5º E 6º DA 

LEF)- PRESUNÇÃO DELIQUIDEZ E CERTEZA (ART. 204 DO CTN ). 1. 

Conforme preconizam os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei 6.830 /80, a 

finalidade de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez 

inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos 

para opor embargos, obstando execuções arbitrárias 2. Considerando que 

a inscrição em dívida ativa pressupõe prévio inadimplemento do 

contribuinte, desnecessária, então, a notificação para pagamento antes do 

ajuizamento da ação fiscal, nos termos do art. 201 , CTN . A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção juris tantum de certeza e 

liquidez, por se tratar de presunção relativa, pode ser elidida por prova 

inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite, nos 

termos do art. 204 , CTN e art. 3º Lei 6.830 /80. 3. O ônus probandi no 

sentido de apresentar elementos que afastem a referida presunção 

compete ao executado e não ao Judiciário limitar tal presunção”. (...). (TRF 

3ª Região. AC 94.03.094318-1/SP. Rel. p/ acórdão: Des. Federal Newton 

de Lucca 4ª Turma. Decisao 16/12/02. DJ 28/03/03, p. 631 e STJ Resp 

948129/RS . Rel. Min. João Otávio Noronha. 2ª Turma. DJ 23/11/07, p. 462). 

Assim sendo, o impetrante não demonstrou prova inequívoca capaz de 

evidenciar a irregularidade da CDA, que goza de presunção juris tantum 

de certeza e liquidez. Ademais, sabe-se que o mandado de segurança é 

remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e 

certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, 

em virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. 

Para ser viável a impetração do mandamus, 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. Por exigir que os fatos sejam 

comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVDADE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 39/STJ. CDA. PRESNÇA DE 

REQUISTOS. EXAME. NECSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 

FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" 

(Súmula 39/STJ). 2. Não merecem conhecimento as alegações trazidas a 
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exame acerca da invalidade da Certidão de Dívida Ativa, ensejadora da 

execução fiscal, por demandar incursão nos elementos 

fáticos-probatórios dos autos, a atrair óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.” AgR noRECURSO ESPECIAL Nº1.21.342 -RS 

(209/01976-0) RELATOR : MINSTRO ARNALDO ESTEVS LIMA 

AGRAVANTE : RIGOBERTO MELO DE BRUM ADVOGADO : ALIÇAR 

IBRAHIM EOUTRO(S) AGRAVADO : FAZENDA NACIONAL ADVOGADO : 

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL Dessa forma, 

analisando os autos verifico que inexiste demonstração clara e inequívoca 

do ato reputado como coação, vez que, a comprovação do direito líquido e 

certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de segurança, o 

que não ocorreu, posto que a alegação de erro da CDA, mormente quanto 

a indicação da quantia devida, quanto a extinção do crédito tributário por 

força do pagamento demanda dilação probatória. Como se vê, torna-se 

inviável pela via estreita desta ação constitucional analisar o mérito que 

envolve o ato objurgado pelo fato do mandado de segurança exigir a 

prova pré-constituída, uma vez traduzir-se em procedimento que não 

admite dilação probatória. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código 

de Processo Civil. 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. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, 26 de março 

de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Mandado de Segurança. 

20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros. Pág. 35. [2] Mandado de 

Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13. [3] RMS 14810/DF. 

STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Neto. Julgado 03.4.2003. 

Publicação/Fonte: DJ 04.08.2003, p. 246.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 824804 Nr: 30844-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA O ADVOGADO: VITOR LIMA DE ARRUDA OAB/MT nº 16.498 para 

que no prazo de 24 horas, faça devolução deste processo, que está com 

carga desde 27/10/2015, sob pena de busca e apreensão.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 199756 Nr: 10710-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO CAETANO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA O ADVOGADO: VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB/MT nº 

3.575-B, para que no prazo de 24 horas, faça devolução deste processo, 

que está com carga desde 27/11/2017, sob pena de busca e apreensão.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 449765 Nr: 22585-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTI OESTE COMERCIAL LTDA, CARLOS 

EDUARDO BIZIAK, PAULO CESAR RAMOS FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624

 Intimo o executado para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 846111 Nr: 49743-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO CAETANO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 INTIMA O ADVOGADO: VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB/MT nº 

3.575-B, para que no prazo de 24 horas, faça devolução deste processo, 

que está com carga desde 28/11/2017, sob pena de busca e apreensão.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 854030 Nr: 56629-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDO ROSA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO 

OAB/MT nº 15.623, para que no prazo de 24 horas, faça devolução deste 

processo, que está com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 976069 Nr: 12222-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

COLCHOES LTDA, MARCELO DOS SANTOS ARAUJO, PAULO DA SILVA 

ARRAIS, VALDENIR GONÇALVES DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA ABRAO 

- OAB:37230

 Certifico que o prazo de suspensão requerida nestes autos expirou, 

assim, impulsiono o feito, abrindo vistas dos autos ao executado, para que 

se manifeste de forma efetiva sobre o prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

HELEN KAROLINE DOS SANTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 298233 Nr: 12508-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA., CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ, MARCELO CATALANO CORREA, 

VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Miramed Distribuidora de Medicamentos Ltda. e Outros.
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Compulsando os autos, verifico às fls. 1194/1205 petitório da parte 

exequente na qual aduz que na data de 14.03.2018 foi proferida liminar 

nos autos de Mandado de Segurança nº 1012583-27.2017.811.0000, pelo 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Juvenal 

Pereira da Silva, em que liberou as constrições patrimoniais referentes a 

Medida assecuratória de Sequestro nº 12868-42.2016.811.0042, em 

trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, Especializada Contra o Crime 

Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra 

a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, sob o 

fundamento de que não houve até o momento ajuizamento de ação 

principal, em razão disso a parte exequente salienta que tal decisão é 

revestida de aspectos processuais do procedimento criminal, não 

havendo que se falar em liberação de valores por ausência de 

reconhecimento do direito da Fazenda em ter o dano reparado.

Aduz que sendo este o Juízo competente para satisfazer o mencionado 

dano ao erário, pode-se determinar as medidas constritivas para tal, 

sendo, o presente pleito justamente no sentido de garantir o resultado da 

reparação do dano.

Informa que o arresto é medida cautelar assecuratória do resultado útil do 

processo e que pode ser revista a qualquer tempo.

Requer o arresto sobre os bens relacionados às fls. 1196/1205.

Conforme se vê às fls. 1207/1213, o exequente complementa a petição de 

id nº 1194/1205, pelo qual informa que a ocultação patrimonial perpetrada 

pelos executados já foi reconhecida pelo Poder Judiciário em 03 (três) 

o p o r t u n i d a d e s ,  q u a i s  s e j a m :  M e d i d a  C a u t e l a r  n º 

122868-42.2016.811.0042, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, 

Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem 

Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de 

Lavagem de Dinheiro; Mandado de Segurança nº 104802/2016, da Turma 

de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e Habeas Corpus nº 91877/2016, da Terceira Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Instrui a inicial com documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em detida análise ao presente feito, constato que a decisão proferida nos 

Autos de Mandado de Segurança nº 1012583-27.2017.811.0000, pelo 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Juvenal 

Pereira da Silva, revogou a determinação de sequestro de bens proferida 

no processo nº 122868-42.2016.811.0042, determinada pelo Juízo da 7ª 

Vara Criminal de Cuiabá-MT, Especializada Contra o Crime Organizado, 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a 

Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, bem como 

indicou este Juízo para perquirir sobre medidas assecuratórias 

satisfativas.

Dessa forma, em que pese ter sido revogada a decisão que ordenou o 

sequestro dos bens aqui elencados no Juízo criminal, tenho que o pedido 

de arresto feito pela parte exequente se justifica, posto que o art. 799, 

inciso VIII, do NCPC, prevê a possibilidade de o exequente pleitear na 

própria execução, medidas urgentes contra os executados, com vistas a 

garantir a efetividade do processo (art. 301, NCPC) e evitar que fraudes 

se perpetuem.

Nesta linha de raciocínio encontram-se presentes os requisitos legais para 

o deferimento do pedido.

Além do que como mencionado, os citados bens estão indisponíveis desde 

o ano de 2016. Por outro lado, não há que se falar em risco de 

irreversibilidade do arresto, que pode ser a qualquer momento revisto sem 

maiores prejuízos aos executados.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

INSTAURADO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA URGENTE DE 

ARRESTO DE BENS E VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 300 C/C 799, VIII, 

DO NCPC. Legitimidade passiva. Impossibilidade de análise no presente 

recurso, uma vez que instaurado o devido incidente processual para 

averiguação, resta pendente manifestação judicial sobre a questão, sob 

pena de violação ao princípio do devido processo legal. Tutela provisória. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não sendo concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300 CPC/15. Execução. 

Medidas urgentes. Art. 799, inciso VIII do CPC/15, que prevê a 

possibilidade de o exequente pleitear, na própria execução, medidas 

urgentes contra os executados, com vistas a garantir a efetividade do 

processo de execução e evitar que fraudes se perpetuem. Caso. A 

documentação carreada evidencia, numa análise perfunctória, a 

existência de desvio de finalidade na constituição de empresas com o 

propósito de lesar credores, assim como a possível existência de grupo 

econômico fático. Conclusão também alcançada pelo magistrado singular 

que deferiu a instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica inversa, nos termos do art. 134 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Arresto. No caso concreto dos autos, 

demonstrada a probabilidade de frustração do pedido executório e o 

perigo de dano, possível o deferimento do arresto conforme postulado 

pelo exequente, restando proibidas as medidas expropriatórias e/ou 

levantamento de bens até o julgamento do incidente e da demanda. 

REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70075687202, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 22/02/2018)

ISTO POSTO, e com base na fundamentação acima tecidas, ad cautelam, 

defiro o pleito de arresto sobre todos os bens indicados às fls. 1196/1205, 

em consequência determino as seguintes providências:

a) Oficie-se à MMª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, comunicando o 

teor desta decisão, qual seja, que este Juízo determinou o arresto do 

numerário sequestrado naquele juízo, nos autos sob nº 

122868-42.2016.811.0042;

b) Oficie-se ao SISCONDJ para que proceda a vinculação a este Juízo da 

Vara Especializada de Execução Fiscal, do numerário sequestrado nos 

autos sob nº 122868-42.2016.811.0042 em tramitação pela 7ª Vara 

Criminal desta Comarca, de forma que o montante deverá ser vinculado a 

este feito;

c) Quanto às aplicações financeiras da previdência privada, determino 

que seja oficiado ao Banco Central do Brasil, comunicando o arresto ora 

deferido, de forma que deverá ser mantida a indisponibilidade do montante, 

vinculando-se o valor a este Juízo;

d) Determino, também, a expedição dos competentes mandados de arresto 

aos cartórios de registro dos imóveis indicados, devendo ser averbada a 

constrição do arresto determinado por este Juízo, junto às matrículas dos 

imóveis.

Expeça-se o necessário.

Intime e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 298233 Nr: 12508-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA., CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ, MARCELO CATALANO CORREA, 

VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ÁGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652 / MT, IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Vistos, etc.

1. Defiro o pleito da parte exequente de fls. 1563.

2. Proceda-se na forma requerida.

3. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 821079 Nr: 27293-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT
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 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843094 Nr: 47037-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843143 Nr: 47082-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843758 Nr: 47651-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843834 Nr: 47716-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843838 Nr: 47720-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843943 Nr: 47813-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843950 Nr: 47820-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 843972 Nr: 47841-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844107 Nr: 47968-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844267 Nr: 48103-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844276 Nr: 48111-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844554 Nr: 48359-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844658 Nr: 48461-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844659 Nr: 48462-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 845383 Nr: 49090-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 846578 Nr: 50181-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 861791 Nr: 3149-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 864608 Nr: 5311-75.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 865296 Nr: 5831-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 865301 Nr: 5836-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 865302 Nr: 5837-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 865319 Nr: 5854-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922204 Nr: 44688-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922206 Nr: 44690-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922208 Nr: 44692-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922212 Nr: 44695-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 
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11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922213 Nr: 44696-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922229 Nr: 44712-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922239 Nr: 44722-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922258 Nr: 44738-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922260 Nr: 44740-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922321 Nr: 44796-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922358 Nr: 44827-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922359 Nr: 44828-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922361 Nr: 44830-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922362 Nr: 44831-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922363 Nr: 44832-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922367 Nr: 44836-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922369 Nr: 44837-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922374 Nr: 44840-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925387 Nr: 46742-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925388 Nr: 46743-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACGVEYVER SANTOS 

ROCHA - OAB:16069, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925391 Nr: 46745-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 
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OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925393 Nr: 46746-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925400 Nr: 46753-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925406 Nr: 46759-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925408 Nr: 46761-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925412 Nr: 46763-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925413 Nr: 46764-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925430 Nr: 46777-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925436 Nr: 46780-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim
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 Cod. Proc.: 925450 Nr: 46789-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925457 Nr: 46795-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925533 Nr: 46851-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925538 Nr: 46856-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925543 Nr: 46861-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 INTIMA A ADVOGADA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA OAB/MT nº 

11990/0, para que no prazo de 24 horas, faça devolução dos processos, 

que estão com carga há mais de 30 dias.

Bernadeth Rita Sampaio

Técnica Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 901216 Nr: 30755-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Anulatória nº 30755-13.2014.811.0041

Requerente: Vidraçaria Guaporé Ltda.

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501555-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Proc. nº 0501555-64.2015.8.11.0041 – PJE Espécie: Embargos À 

Execução Fiscal Embargante: Banco Bradesco Cartões S.A., Embargado: 

O Estado de Mato Grosso Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL apresentada pelo embargante BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., em face da Execução Fiscal n. 0500396.86.2015.811.0041, que lhe 

move O ESTADO DE MATO GROSSO, visando receber débito inscrito na 

Dívida Ativa n. 201511065, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria 

de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme certidão colacionada aos autos 

principais. Regularmente citado, o Executado, ora Embargante, acostou 

aos autos, a fim de garantir o juízo, o comprovante de depósito efetuado 

em 18/08/2015 no valor atualizado da CDA, na quantia de R$60.797,58 

(sessenta mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito 

centavos), como se verifica da guia de deposito n. do ID 330758 (autos 

dos embargos) e ID 312281 / 312282 (autos da execução). Em virtude 

disso, postulou pela concessão de efeito suspensivo. Tempestivamente, 

opôs os aludidos Embargos à Execução aduzindo que a multa aplicada 

não deve subsistir, já que não foi desrespeitada nenhuma regra legal que 

tutelam as relações de consumo, devendo ser declarada nula a referida 
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multa, tendo em vista a inexistência de defeito na prestação de serviço. 

Argui, também, que o valor fixado se mostra exorbitante não devendo 

prosperar, a fim de não incorrer em flagrante ilegalidade, pois fere o 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Em face disso, pugna, 

subsidiariamente, pela redução drástica do quantum sancionatório, a fim 

de evitar que o valor atribuído à multa seja desproporcional à suposta 

infração. Postula pelo reconhecimento da inexistência da infração 

apontada na CDA, de consequência, a procedência dos embargos, 

decretando a extinção da execução fiscal e o imediato cancelamento da 

inscrição da dívida ativa que lhe deu ensejo, determinando-se, ainda, o 

levantamento da garantia depositada pela embargante e a condenação do 

embargado nas verbas de sucumbência. Os embargos foram recebidos, 

suspendendo-se a execução fiscal. Instigado a se manifestar o 

Embargado refutou com veemência os argumentos apresentados pelo 

Embargante. Às Partes foram intimadas para especificarem as provas que 

ainda desejavam produzir, porém, ambos noticiaram inexistir provas a 

produzir, além daquelas constantes dos autos, pugnando pelo julgamento 

da lide no estado em que se encontra. É a síntese dos fatos. Fundamento. 

DECIDO. Do julgamento antecipado da lide A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., 

DJU 17.9.90, p. 9.514). Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal 

oposta com o intento de que seja reconhecida a inexistência da infração 

que originou o débito inscrito na Dívida Ativa n. 201511065, que deu 

origem a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do 

Consumidor – PROCON e, de consequência, suscitou a Execução Fiscal n. 

0500396.86.2015.811.0041. Registre-se que o procedimento administrativo 

originou da reclamação de Consumidor acerca da cobrança da tarifa de 

manutenção do cartão de credito no valor de R$3,90 (três reais e noventa 

centavos), em cada fatura, no período janeiro/2006 a julho/2009, 

perfazendo o montante de R$144,90. Notificada à instituição financeira 

Banco Bradesco Cartões S.A., para promover a restituição dos valores 

cobrados, bem como para impugnar a reclamação, juntar documentos e 

apresentar demonstrativo de faturamento bruto no ultimo trimestre, 

decorreu o prazo assinalado, sem manifestação. Em virtude disso, foi 

proferida decisão administrativa fixando o valor da pena-base em 

R$36.000,00. Todavia, considerando a circunstancia atenuante de ser 

primária na pratica infrativa às normas do consumidor, foi reduzido o valor 

da sanção em 1/3, isto é, em R$12.000,00. Porem, aumentada em 

R$6.000,00 (1/6), em face da circunstancia agravante por ter tomado 

conhecimento do ato lesivo e não adotar providências para evitar ou 

mitigar suas consequências, perfazendo a quantia de R$30.000,00 (trinta 

mil reais). Inconformado com a decisão proferida pelo PROCON, o Banco 

Bradesco Cartões S.A., interpôs, intempestivamente recurso 

administrativo, por conta disso manteve-se inalterada a decisão e a multa 

administrativa aplicada. Pois bem, é cediço que os embargos à execução é 

um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título 

executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua 

constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os 

efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que 

objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os 

embargos à execução é considerado a única defesa expressamente 

positivada, para impugnar o título executivo. Sobre este tema preleciona 

Humberto Theodoro Júnior: “Não são os embargos uma simples resistência 

passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só 

aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do 

credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, 

exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença 

que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título 

executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 

394). Sobre isso merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de 

presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao embargante 

fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se 

desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se 

impõe. A despeito disso, cabe ao executado e não ao exequente afastar a 

presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa 

(art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei nº 

6.830/80). Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina que “[...] a CDA possui presunção de 

certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova 

contundente, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJSC – Apelação 

Cível N.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado 

em 27/04/2010). No caso em apreço verifica-se que o crédito inscrito na 

dívida ativa correspondente a execução fiscal alhures citada e o processo 

administrativo do PROCON, que culminou na aplicação da multa inscrita na 

CDA n. 201511065 que preenche os requisitos exigidos pela legislação 

aplicável à espécie. Com relação ao argumento posto nos embargos de 

que a instituição financeira não desrespeitou nenhuma regra legal que 

tutela as relações de consumo, não deve prosperar. Afinal, no 

procedimento administrativo percebe-se que a instituição financeira foi 

regularmente notificada para se adequar a lei consumerista no que tange a 

reclamação do consumidor, todavia, em principio manteve-se inerte e, 

somente, depois de penalizado interpôs recurso administrativo, todavia, o 

fez intempestivamente. A intenção do Embargante que visa anular a multa 

arbitrada pelo PROCON em face de haver efetuado cobrança de taxa de 

manutenção de cartão de credito é inoportuna, pois é vedado ao Poder 

Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, 

excepcionando-se a desproporcionalidade na aplicação de pena, 

regularidade formal do processo, o desvio de finalidade e a obediência 

aos princípios constitucionais. Nesse ínterim, não há qualquer nulidade nos 

autos administrativos, vez que a instituição financeira foi devidamente 

notificada para apresentação de defesa na esfera administrativa e 

limitou-se a apresentar somente recurso administrativo, por sinal, 

intempestivo. Assim, não há como anular o feito administrativo, tendo em 

vista que da análise dos documentos que carreiam os presentes autos, 

não se vislumbra qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório no processo administrativo anteriormente realizado para 

apurar a suposta infração sendo justificada a aplicação da multa. No 

tocante ao valor da multa aplicada, é sabido que esta tem como base de 

sua aferição a gravidade da infração, a vantagem auferida e, a condição 

econômica do fornecedor, levando-se em conta vários critérios. Neste 

assunto, o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando 

constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu 

um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos 

de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as 

normas de proteção consumerista. Sendo que o art. 57 do citado Diploma 

prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não 

podem se descurar a legislação municipal, que se afigura, na hipótese, foi 

editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus 

parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral. De acordo com o 

Código de Direito do Consumidor, as sanções administrativas representam 

uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e 

defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado. 

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela 

Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma 

contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato 

ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por 

parte de todos os fornecedores. Como assegura o disposto no artigo 57, 

do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 

2.181/97, que assevera que para a aplicação da sanção deve-se 

considerar a gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado 

aos consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição 

econômica da empresa. Não podemos esquecer o caráter pedagógico da 

sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como 

primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva, no caso em apreço, 

por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos 

sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu 

onde a irresignação do Embargante estende-se a alegação de 

desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade 

cometida, neste peculiar aspecto, tenho que assiste razão o Embargante 
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como passo a discorrer doravante. A multa corresponde à conduta 

infrativa tipificada anunciada nos autos do procedimento administrativo, foi 

fixada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), quantum que a meu ver, 

deixou de atender os aspectos consideráveis a graduação da multa de 

que trata a legislação pertinente à espécie, considerando que o valor 

cobrado indevidamente pela instituição financeira a titulo de taxa de 

manutenção de cartão é de R$3,90 (três reais e noventa centavos), cada 

fatura, correspondente ao período de janeiro/2016 a julho/2009, 

perfazendo o montante de R$144,90 (cento e quarenta e quatro reais e 

noventa centavos), como se observa dos documentos colacionados aos 

autos. Como já dissemos alhures, a Lei 8.078/1990 (CDC), em seu artigo 

57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade pecuniária, 

assim, estatui verbis: “A pena de multa, graduada de acordo com a 

gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do 

fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, 

revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou 

municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada 

pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993). Parágrafo único. A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 

6.9.1993).” Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no 

sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, 

ser fixada em UFIR, pois o artigo 57 do CDC “apenas estabelece os limites 

para a fixação da referida multa” (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 

11/09/2013). DA FIXAÇÃO DA MULTA EM UFIR (...) Esta Corte 

recentemente teve a oportunidade de analisar, em processo análogo, e 

decidiu que o "parágrafo único do art. 57 do CDC “A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo" não ampara a tese do agravante de que a penalidade 

administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal 

apenas estabelece os limites para afixação da referida multa" (AgRg no 

REsp 1.385.625/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUICINA, PRIMEIRA TURMA). Eis a 

ementa do julgado: 'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO EM 

FILA DE BANCO. AUSÊNCL4 OFENSA AO ART. 535 DO CPC. REDUÇÃO 

DO VALOR PELA CORTE ESTADUAL. REVISÃO DOS CRITÉRIOS 

ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 

7/STJ. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DO CDC. FIXAÇÃO 

DA MULTA. APLICAÇÃO DA UFIR COMO PARÂMETRO. VALOR DA 

PENALIDADE EM REAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 

do CPC quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e 

fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo 

desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados 

pelo agravante. 2. As conclusões da Corte de origem a respeito do valor 

da multa administrativa aplicada pelo Procon, bem como dos critérios 

adotados para redução de tal quantia não são passíveis de revisão pelo 

STJ, porque implicariam reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

o que não se admite no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 

7/STJ 3. O parágrafo único do art. 57 do CDC ('A multa será em montante 

não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 

substituí-lo) não ampara a tese do agravante de que a penalidade 

administrativa deve ser fixada em UFIR, pois o referido dispositivo legal 

apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.' (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/9/2013, DJe 

11/9/2013.) (..) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 40, inciso II, 

alínea "a", do CPC, conheço do agravo para negar-lhe provimento. 

Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS Relator (Ministro HUMBERTO MARTINS, 19/06/2015). 

Assim, nada obsta o arbitramento da multa em reais, desde que se leve em 

consideração o dispositivo legal do art. 57 do CDC para estabelecer os 

parâmetros para a fixação da referida multa. No tocante ao alegado valor 

exacerbado da sanção, consigne que a fim de valoração imperativo que 

se pondere os critérios a serem observados para graduação da multa, 

dentre eles a vantagem auferida, no caso em questão, o valor total da 

cobrança da taxa de manutenção de cartão de credito resultou no 

montante de R$144,90. Ora, a própria lei estabelece balizas a serem 

observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa. A 

discricionariedade da administração está circunscrita a essas balizas. 

Repito, a aplicação da multa deve refletir caráter pedagógico, isto é, 

possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, 

devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e 

desproporcional. A proposito, neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.899/2008 – 

REJEITADAS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – 

OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO - 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON - TEMPO 

DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO - PREVISÃO LEGAL - LEI 

MUNICIPAL - VALOR EXORBITANTE DA MULTA IMPOSTA - REDUÇÃO - 

NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO E COMPENSAÇÃO - SÚMULA 306/STJ - 

POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. De acordo 

com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, as normas 

relativas ao padrão de atendimento das instituições financeiras é assunto 

de interesse do Município, com o fito de garantir a prestação eficiente do 

serviço, conforto e a segurança dos cidadãos. (AI 568674 AgR/RJ, 

Relator Min. MARCO AURÉLIO, j. 19.02.2013). A fixação de multa pelo 

PROCON, pelo descumprimento da Lei Municipal deve ser fixada com 

razoabilidade, devendo ser reduzida quando o importe se mostra 

exorbitante. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC. "Os 

honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte (Súmula 

306/STJ)”. (Ap 71103/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016). “ADMINISTRATIVO. MULTA 

APLICADA PELO PROCON. INCOLUMIDADE. VALOR. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. 

REDUÇÃO. 1.Mostrando-se incólume e respaldado o auto de infração, por 

meio do qual o PROCON multou a Instituição Financeira, repele-se hipótese 

de vício. 2.Constatado que a fixação da multa pelo Órgão de Defesa do 

Consumidor foi fixada em valor desproporcional e não razoável, impõe-se 

a redução. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil. 

Negou-se provimento ao recurso do PROCON.” (TJ-DF - APC: 

20130110341629, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 

03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

15/06/2015 . Pág.: 468). “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 

REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. 

O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem 

observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, 

vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. No caso sub 

judice, a multa no valor de R$41.227,06 não respeita os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na 

medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a 

vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta 

tão-somente à condição econômica do fornecedor. Portanto, correta a 

sentença ao reduzir o valor para R$15.000,00. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70057430464, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 

18/12/2013).” (TJ-RS - AC: 70057430464 RS, Relator: Francisco José 

Moesch, Data de Julgamento: 18/12/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). No caso em tela 

verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a 

penalidade imposta pelo Procon e o art. 57 da Lei 8.078/1990 – Código de 

Defesa do Consumidor, o qual regulamenta que a graduação da multa 

deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 

condição econômica do fornecedor e a decisão proferida 

administrativamente que fixou a multa referente a cobrança indevida da 

tarifa de manutenção do cartão de credito, no valor de R$30.000,00. 

Nesse contexto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao embargado está evidente caso se mantenha inalterado o 

quantum sancionário fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), o que a meu 

ver se mostra excessivo se comparado à vantagem auferida de R$144,90, 

devendo ser reduzido ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). POSTO 
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ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de 

Embargos à Execução Fiscal proposta por BANCO BRADESCO DE 

CARTÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do 

CPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 201511065, 

fixando-a em R$10.000,00 (Dez mil reais). Condeno a parte Embargada ao 

pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do 

CPC. Custas processuais quitadas previamente. Traslade-se para os 

autos da Execução Fiscal n. 0500396.86.2015.8.11.0041 cópia da 

sentença prolatada neste feito. Isento de custas, nos termos do artigo nº 

39, da Lei nº 6830/80. Sentença não sujeita a reexame necessário, vez 

que não se amolda em nenhumas da hipótese art. 496 do CPC. Após o 

trânsito em julgado arquive-se estes autos, com as baixas e demais 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de outubro de 2017 ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 25867 Nr: 606-71.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANCHONETE TROPICAL LANCHES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Rosendo da 

Silva-Procurador do Municipio de Cuiabá-MT - OAB:6944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, para especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de cinco dias, justificando-as.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 32653 Nr: 364-44.2017.811.0082

 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): Charlie Cocharro Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHARLIE COCHARRO DA SILVA, Cpf: 

31099352878, Rg: 30257043, Filiação: Cenira Alves Cocharro e Rinaldo 

Nazarete da Silva, data de nascimento: 27/11/1985, brasileiro(a), natural 

de Urânia-SP, convivente, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/1998.

Despacho: Vistos. 1.Cuida-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de CHARLIE COCHARRO DA SILVA, 

devidamente qualificado, atribuindo-lhe o cometimento do crime tipificado 

no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998.2.Presentes os requisitos 

de admissibilidade da ação penal – indícios de autoria (fl. 36) e 

materialidade (fls. 13/28, 34 e 40) – e não sendo verificada nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

contra o acusado, dando-o como incurso nas penas do artigo nela 

mencionado.3.Os pedidos contidos à fl. 64 já foram deferidos (fl. 67) e os 

documentos requeridos já se encontram juntados nos autos (fls. 

68/70).4.CITE-SE o réu, por edital, para que apresente resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias. 5.O edital, com prazo de dilação de 

15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, no diário 

oficial e afixado no átrio deste juízo. 6.Faça consignar no ato de citação as 

regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, 

quais sejam: “Art. 396-A. 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. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.ºNão apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".7.Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, determino a suspensão do 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do 

CPP. Segundo a Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, o “período 

de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.8.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 09 de abril de 

2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 39260 Nr: 1000-73.2018.811.0082

 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): Santos Industria e Comercio de Madeiras Ltda - 

ME, Pedro da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 05752651000151, Inscrição Estadual: 

00132230224 e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO DA 

SILVA FERREIRA, Cpf: 92163394115, Rg: 1335892-8, Filiação: Tereza da 

Silva Ferreira, data de nascimento: 29/06/1980, brasileiro(a), natural de 

Itamarati de Minas-MG, solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra SANTOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME e PEDRO DA SILVA FERREIRA, 

qualificadas nos autos, em razão de terem transportado madeira com guia 

florestal inválida em 26 de outubro de 2016, imputando-lhes a prática do 

delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a 

carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão 

ambiental.2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – 

indícios de autoria (fls. 11/12 e 13/15) e prova da materialidade (fls. 13/15, 

20 e 37) – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no 

artigo 395, do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), 

dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. 

Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de dilação de 15 

dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial 

e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de citação as 

regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, 

quais sejam: “Art. 396-A. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 336 de 597



necessário. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. §2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.7. 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 26726 Nr: 1228-53.2015.811.0082

 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): E G de Souza Comércio de Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Pereira Rosa - 

OAB:12544

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E G DE SOUZA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

- EPP, CNPJ: 19516650000112. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Tipificado no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/98.

Despacho: Vistos.1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra E G DE SOUZA 

COMÉRCIO DE MADEIRAS-EPP, devidamente qualificada, em razão de que, 

no dia 20-7-2015, ter transportando madeira com documento inválido, 

imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da 

Lei n. 9.605/98. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação 

penal – indícios de autoria (fls. 14/22 e 27/55 e 66) e de materialidade (fls. 

fls. 14/22 e 27/55) – não sendo verificada nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) 

acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela 

mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. 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. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.ºNão apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s), citado(s), não constituir(em) defensor, dê-se vista ao 

Ministério Público para que requeira o que entender necessário.7. 

Cumpra-se.Cuiabá, 9 de abril de 2018.

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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 39261 Nr: 1001-58.2018.811.0082

 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): Ilza Muniz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ILZA MUNIZ DA SILVA, Rg: 316085, 

brasileiro(a), Telefone 69 3227-0318. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 

9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ILZA MUNIZ DA SILVA, 

qualificada nos autos, em razão de ter transportado madeira com guia 

florestal inválida em 28 de junho de 2016, imputando-lhe a prática do delito 

descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a carga 

transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão 

ambiental.2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal – 

indícios de autoria (fls. 15 e 32) e prova da materialidade (fls. 15, 19, 23 e 

34) – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

395, do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) acusado(s), 

dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela mencionado.3. 

Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de dilação de 15 

dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, no diário oficial 

e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de citação as 

regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, 

quais sejam: “Art. 396-A. 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. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. §2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.7. 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, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38502 Nr: 482-83.2018.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇAO AGUAÇU LTDA - EPP E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS PEREIRA 

VECCHIO - OAB:OAB/SC 12.049, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Dilma Guimarães Novais - OAB:8.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA GONÇALVES PINHO 

PIANA DE FARIA - OAB:106.880 MG

 Impulsiono os autos afim de intimar as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, do 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21 Nr: 1-62.1996.811.0082
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minérios Salomão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660, Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A/MT, Luisa 

Gabriela da Silva - OAB:20.078

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para ciência do retorno dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 1869-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA OLIVEIRA - 

OAB:14.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de março 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38502 Nr: 482-83.2018.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇAO AGUAÇU LTDA - EPP E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS PEREIRA 

VECCHIO - OAB:OAB/SC 12.049, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Dilma Guimarães Novais - OAB:8.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA GONÇALVES PINHO 

PIANA DE FARIA - OAB:106.880 MG

 Impulsiono os autos afim de intimar as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, do 

CPC/2015).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 35089 Nr: 2032-50.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. AUGUSTO CESAR LEON BORDEST, OAB/MT 9531, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 34855 Nr: 1879-17.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. AUGUSTO CESAR LEON BORDEST, OAB/MT 9531, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 34825 Nr: 1858-41.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. AUGUSTO CESAR LEON BORDEST, OAB/MT 9531, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 34824 Nr: 1857-56.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIARIA MARIA JOAQUINA LTDA, 

FILOGONIO TEODORO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:9531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107/MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. AUGUSTO CESAR LEON BORDEST, OAB/MT 9531, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 1465-72.1999.811.0042

ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROZANO MAURO SOUZA DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): ROZANO MAURO SOUZA DOS SANTOS, Cpf: 

79747000172, Rg: 06769837 SSP MT Filiação: Irismar Souza dos Santos, 

data de nascimento: 06/02/1973, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, convivente, pedreiro, Endereço: Rua: 22 Quadra:90 Lote:14 Nº 

1389, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: Intimar o acusado, ROZANO MAURO SOUZA DOS SANTOS, 

para comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

15/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:
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‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc;Ante a superveniência de pauta, 

designo a sessão de julgamento para o dia 15 de maio de 2018, às 

13h30min.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 18 de abril de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 440914 Nr: 17495-89.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GÓES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos código nº 440914

Vistos, etc.

RECEBO o Recurso de Apelação interposto pela defesa, às fls. 373, 

próprio e tempestivo, em seus legais e jurídicos efeitos.

 Nos termos do artigo 600 do CPP, abra-se vista a apelante, para 

apresentação das razões recursais e, em seguida, ao Ministério Público, 

para contrarrazoar, ambos no prazo legal.

Após, expeça-se a Guia de Execução Provisória e encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de abril de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 447630 Nr: 24587-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEONY LUIS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. Francisco de Assis 

Rodrigues, OAB/MT 15145, defensor do acusado,para apresentar as 

razões recursais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 480375 Nr: 20167-36.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE MORAIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR a defensora do acusado, Dra. 

LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB/MT 14.981, que foi designado o dia 24 de 

maio de 2018 às 09 horas, para a realização do julgamento do acusado 

pelo Tribunal Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 421676 Nr: 27232-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - 

OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WANDRÉ PINHEIRO DE 

ANDRADE, OAB/MT 17.133, defensor do acusado LUIZ CARLOS CHAGAS 

RODRIGUES, que foi designado o dia 19 de julho de 2018 as 09 horas, 

para a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 11293-48.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAILDES GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES MARQUES CORDEIRO, SANDRO 

RENAN DE ARRUDA, TIAGO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MÁRCIO SALES DE 

FREITAS - OAB:7888/MT, RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAÚJO 

SANCHES - OAB:4083

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. Jorge Henrique Franco Godoy, 

OAB-MT 6692, defensor do acusado Sandro Renan de Arruda, que foi 

designado o dia 12 de julho de 2018 as 09 horas, para a realização do 

julgamento do acusado pelo Tribunal do Juri.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 435837 Nr: 12081-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Florência da Silva - 

OAB:22054/0, Pedro Rodrigues da Silva Neto - OAB:16455

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos e etc.

Mantenho o penitente no regime semiaberto.

Determino que a Secretária proceda a juntada dos comprovantes de 

comparecimento.

Abro o prazo de 10 dias para a juntada de comprovante de trabalho.

Em seguida, atualize-se o cálculo de liquidação de pena, abrindo-se vista 

as partes.

Após, conclusos para análise do requerido.

Determino a reinstalação do equipamento eletrônico.

 Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 510523 Nr: 3204-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA
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Prazo:05

Intimando:DR(A). LUAMAR NASCIMENTO CANUTO. OAB/MT: 16.660

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

15/05/2018, ÀS 13:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/05/2018 ás 13h40min., para a oitiva 

de 01 testemunha comum. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 311075 Nr: 9169-19.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - OAB:2318

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR(A). APARECIDA DE CASTRO MARTINS. OAB/MT: 7453

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 23/03/2018 às fls. 216/217, nos 

autos acima mencionados, na qual foi declarado extinta a punibilidade do 

agente VAGNER JOSÉ DORNELES, com fundamento no artigo 107, IV, do 

CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509239 Nr: 2012-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON RODRIGUES DA SILVA, VALDEN 

HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA, ADILSON JUNIOR DA SILVA 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR. OAB/MT: 12934 

DRA. JAQUELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 405746 Nr: 10325-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. ADRIANO LUCAS LEITE. OAB/MT: 17.994

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 80/82, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Dê-se vista ao advogado Adriano Lucas 

Leite, a fim de informar se tem interesse na oitiva da testemunha Sandro 

Silva de Jesus.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 506716 Nr: 45722-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER HENRIQUE DE BRITO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Abner Henrique de Brito Mendes, Cpf: 02913709184, Rg: 

1716682-9 SSP MT Filiação: Adão Aparecido Gomes Mendes e Carla Luzia 

Silva Brito, data de nascimento: 26/08/1989, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, músico, Endereço: Rua B, Casa 30, Bairro: Areao, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, Caput, do CPB, em 

conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) 

responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos 

termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), 

poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) 

sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e justificações, 

especificar(em) as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da 

mesma Lei), qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando 

necessário, de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, PEDRO BARBIERI JUNIOR, EDSON LUIZ 

GARCIA, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9.486/MT, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 37221-15.2017.811.0042 (CÓDIGO: 498066)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO

 PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT

EDSON LUIZ GARCIA

PEDRO BARBIERI JUNIOR

TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 Vistos.
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Compulsando os autos verifico que houve o decurso de prazo para que 

os acusados ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, PEDRO CARLOS DA 

SILVA BITENCOURT e PEDRO BARBIERI JUNIOR apresentassem Resposta 

à Acusação, sendo assim encaminhem-se os autos para manifestação do 

Ministério Público.

Por fim, oficie-se a Central de Mandados para que providencie a 

devolução dos Mandados de Intimação expedidos para os acusados 

EDSON LUIZ GARCIA e TAMIRES SIQUEIRA SILVA em 12.04.2018 (fls. 

506/507), tendo em vista o processo tem réus presos e a tramitação é 

urgente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2018.

 MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 508427 Nr: 1230-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ELIO 

MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 Cód. 508427

 Vistos etc;

A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30.05.2018 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.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2018.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 516491 Nr: 8865-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SINVAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 Intimar a defesa do Réu para que, no prazo legal, apresente Resposta à 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 516491 Nr: 8865-73.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SINVAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 Vistos etc.Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 Vistos etc.

 I – Homologo pedido de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido da defesa de Edinaldo para que seja regularizado seu 

cadastro.

III – Declaro encerrada instrução nesta data

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal. O prazo deverá ser cumprido sucessivamente. Para a 

apresentação das alegações finais em memorias escritos.

V - 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

 MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA

Promotor de Justiça

 ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DACOSTA STEFAN

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Designo audiência para o dia 25.01.2018 às 17h00 para o interrogatório 

do réu Edinaldo Lauro Chaves Guimarães.

III – Requisite-se.

IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 24768-85.2017.811.0042 (CÓDIGO: 485048)

 AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS EDINALDO LAURO CHAVES GUIMARÃES

 MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA
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 WENDER FERREIRA DE ASSIS

 Vistos.

 A leitura dos autos nessa fase inicial não trazem elementos que me 

permitam absolver sumariamente os réus (art. 397 do CPP).

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

10.01.2018 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão dos autuados MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA, 

qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 

312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nomeio para o ato o advogado Neyman Augusto Monteiro, em razão do 

Defensor Público em razão do estar realizando audiência em outro juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão do autuado WENDER FERREIRA DE ASSIS, 

qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 

312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 485048 Nr: 24768-85.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCG, MLAR, WFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGERIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/O

 Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

nos termos do art. 1º, incisos I e III, “C” da Lei 7.960/1989, DECRETO a 

prisão TEMPORÁRIA do representado MORGAN LEANDRO AMORIM 

ROCHA e WENDER FERRIERA DE ASSIS, qualificados nos autos, pelo 

prazo de 05 (cinco dias), por se tratar de crime hediondo.b) DEFIRO, 

ainda, o pedido de BUSCA E APREENSÃO domiciliar nas residências 

abaixo indicadas:•Rua Cônego Pereira Mendes, nº 95, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT (residência de Morgan Leandro);•Rua São Cristovão, nº 852, 

Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT (Morgan Leandro).O executor da medida de 

busca e apreensão deve observar, obrigatoriamente, o disposto nos arts. 

245 e 248 , ambos do Código de Processo Penal.PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, fazendo-se constar que a tal procedimento deve 

ser dado o mais absoluto sigilo, franqueando-se o acesso aos autos 

apenas aos procuradores das partes, devidamente constituídos, à 

autoridade policial responsável pela investigação e ao nobre 

representante do Parquet.Visando resguardar o sigilo necessário, SERVE 

cópia da presente decisão como MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA dos 

representados MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA e WENDER 

FERRIERA DE ASSIS, bem como de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

no endereço acima indicado.d) Comunique-se a autoridade policial e dê 

ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 14 de julho de 2017.MARCEMILA 

MELLO REIS PENNER Juíza de Direito em substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 309718 Nr: 7429-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU WEBERTON, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 424622 Nr: 30407-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES GUIA DA SILVA, LEONIDES SEVERINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/05/2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 483245 Nr: 23005-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO MARCONDES DE ALMEIDA, 

JEFFERSON RODRIGO XAVIER LOPES, BRUNO LUIS FERREIRA BARBOSA 

DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS PARA 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

09/05/2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 376453 Nr: 17816-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAÍZA LISBOA DE CAMPOS, CREUZA 

CAMARGO FERNANDES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:10592/MT, SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - 

OAB:2863/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 11/05/2018 ÀS 

13:30 HS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 364366 Nr: 4008-23.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIMMY GABY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS PARA 

COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 11/05/2018 ÀS 16:30 HORAS.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 509105 Nr: 1883-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUGUYSON RODRIGUES LEAO, RAFAEL DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUGUYSON RODRIGUES LEAO, Cpf: 

07166269189, Rg: 2541387-2, Filiação: Yvone Rodrigues Vieira e Luis 

Antonio Leao da Silva, data de nascimento: 02/03/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 12/01/2018, horário impreciso nos autos, em 

estabelecimento comercial denominado "Capivara Lanches", localizado na 

Rua 15 de novembro, próximo ao Sesc Porto, Bairro Porto, nesta Capital, 

os denunciados GUGUYSON e RAFAEL agindo em concurso de pessoas, 

com prévio ajuste de vontades e mediante rompimento de obstáculo, 

subtraíram, para si, diversos produtos tais como: "um pote de vidro com 

cereal; um pote de vidro com leite em pó; uma colher de sorvete; um 

caderno pequeno azul; uma lata de leite em pó, marca Leite Ninho; um 

pacote de bolacha, marca Mabel; um pacote de cereal granola; um pacote 

de leite condensado, marca Piracanjuba; três guarda-chuvas", de 

propriedade da vítima Valdilene Paula Santos. (...) Diante do exposto, 

cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar GUGUYSON RODRIGUES 

LEÃO como incurso no Art. 155, §4º, incisos I e IV, ambos do Código Penal 

(...)

 Despacho: (...) Com relação ao acusado Guguyson Rodrigues Leão, 

verifico que não foi devidamente citado eis que não mora mais no 

endereço, conforme certidão de fl. 89, considerando ainda a inexistência 

de outros endereços, uma vez que se trata de morador de rua, conforme 

certidão mencionada acima cite-o por meio de edital. (...).Às providências. 

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, Aline Macedo Costa, 

digitei.

Cuiabá, 17 de abril de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 471686 Nr: 11550-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE LIMA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Processo Crime nº 11550-87.2017.811.0042.

Vistos, etc...

Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 08/05/2018 às 13h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

acerca do laudo pericial da arma apreendida nos autos, para os fins do 

artigo 25, da Lei 10.826/2003.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2017.

 Suzana Guimarães Ribeiro Araújo

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 349060 Nr: 10039-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HIROAKI TUTIYA, ENES FRANÇA 

BARBOSA, DIVINO RODRIGUES DE SOUZA, JURACY JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GUERO - 

OAB:18140/MT, LEVÍ MORÓZ - OAB:6402-A/MT

 Vistos etc,...

Considerando o pedido formulado pela defesa dos réus, para inquirir a 

testemunha Fabiano Teruel na Comarca de Campo Verde/MT, entendo que 

merece prosperar, assim defiro o pedido.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 456546 Nr: 33881-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT

 INTIMAR A DRª JOSEILDE SOARES CALDEIRA OAB/MT 15236, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 06 DE JULHO DE 2018 

ÀS 15:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506609 Nr: 45622-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR DA CRUZ E SILVA, HERIC PINHEIRO DE 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/O

 Impulsiono estes autos para INTIMAR, a respeito da audiência designada 

pelo juizo deprecado para o dia 27/04/2018 às 15:50 horas, o 

patrono(s)do acusado HERIC PINHEIRO DE BRITO que encontra-se 

segregado na Cadeia Pública de Tangará da Serra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461438 Nr: 1271-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO YULE BELLUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17568

 certifico que IMPULSIONO estes autos para abrir vistas ao(s)patrono(s)do 

acusado para apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 410290 Nr: 14967-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 certifico que IMPULSIONO estes autos para abrir vistas ao(s)patrono(s)do 

acusado para apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 421346 Nr: 26886-05.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MENDES DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 certifico que IMPULSIONO estes autos para abrir vistas ao(s)patrono(s)do 

acusado para apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335476 Nr: 16399-78.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES SOARES 

- OAB:15559

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PATRICIO ELIAS, para devolução dos autos nº 16399-78.2012.811.0042, 

Protocolo 335476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 507599 Nr: 421-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINÉIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Por todo o exposto, forte na regra insculpida no artigo 321 do Código de 

Processo Penal, de ofício, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR decretada em 

desfavor do acusado ADALBERTO JOSÉ DE MACEDO JÚNIOR, já 

qualificado nos autos, mediante a CONCESSÃO DE LIBERDADE 

PROVISÓRIA COM VÍNCULO, razão pela qual imponho ao acusado as 

seguintes condições:a) comparecer aos atos do processo quando 

intimado;b) não mudar do endereço onde reside sem prévia comunicação 

em juízo;c) Não se envolver em práticas delitivas.Expeça-se Alvará de 

Soltura em favor do acusado, que deverá ser colocado imediatamente em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Ciência ao Ministério 

Público e à Advogada de defesa.No mais, analisando detidamente os 

autos observo que, nesta fase inicial, não há elementos suficientes para a 

absolvição sumária do(s) acusado(s), razão pela qual DESIGNO A 

A U D I Ê N C I A  D E  I N S T R U Ç Ã O  p a r a  o  d i a 

__________/__________/__________ às __________:__________ 

horas.INTIME-SE pessoalmente o acusado.INTIMEM-SE eventual(ais) 

vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) Advogado(s) constituído(s) nos 

autos.INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se com urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 338955 Nr: 20277-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELES PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 Posto isso, nos termos do artigo 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do(a) 

acusado(a) SELES PEREIRA RODRIGUES em relação ao delito previsto no 

artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigo 61 do Código Penal, em 

virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.Sem custas.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado de 

defesa (CPP, artigo 392, inciso II).Com o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 355424 Nr: 17220-48.2013.811.0042

 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): EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147

 VISTOS ETC.

Seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório do réu será 

realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da instrução. (STF. 

Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03.03.2016 – 

Info 816).

Outrossim, apresentados os quesitos pelas partes, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Poconé/MT, para a oitiva das testemunhas 

de acusação Manoel Pedro de Arruda e Valdilene Ferreira Gomes.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da missiva, certifique-se.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 05.06.2018, às 17h, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de acusação Nildo 

Dionízio Elias, Antônio Lima Pereira e Edil Gonçalo da Silva.
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Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 322551 Nr: 1687-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SILVÉRIO DA SILVA, PATRICK 

ANTÔNIO VANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:6908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 04.05.2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 139675 Nr: 6899-90.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONE GONÇALO REVELLES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de julgamento para o dia 04.05.2018, às 16h.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 510964 Nr: 46532-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO REVÉLES CARVALHO, 

THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO ALVES DE 

BARROS, DIONES NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - 

OAB:13945/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, LENILDO 

MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340

 VISTOS ETC.

Virtualize-se o feito.

Após, conceda-se vista ao Ministério Público para ciência do aporte dos 

autos e dos atos praticados no processo, devendo manifestar o que 

entender de direito.

Do mesmo modo, dê-se ciência à defesa acerca do aporte do feito neste 

Juízo.

Após, tragam conclusos para ordenação do procedimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 127130 Nr: 18127-96.2008.811.0042

 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): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A, 

RONAN CELLA TARTELLO - OAB:21.008-O, SONNY JACYNTHO 

TABORELLI DA SILVA - OAB:22975/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seu advogado 

para no prazo legal se manifestar na fase do Art. 427 do CPPM.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 474291 Nr: 14190-63.2017.811.0042

 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): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, PETERSON 

BORSATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido contido no ofício 021/18/9ª.ProjusCriminal/Cuiabá, motivo 

pelo qual REDESIGNO a sessão marcada para esta data para o dia 

10.09.2018, às 15h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 476148 Nr: 16016-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O

 VISTOS ETC.

Defiro o pedido contido no ofício 021/18/9ª.ProjusCriminal/Cuiabá, motivo 

pelo qual REDESIGNO a sessão marcada à fl. 245 para o dia 17.09.2018, 

às 13h30min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 365740 Nr: 5621-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO, 

JEFFERSON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 27.09.2018, às 13h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de defesa 

dos réus Antônio Lucas Gomes Pedroso e Jefferson da Silva Lisboa, 

arroladas às fls. 161/162, respectivamente.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 73971 Nr: 16835-42.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.
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Em que pese a decisão de fl. 513, tendo em vista que o feito não 

ultrapassou efetivamente a fase de diligências (art. 427 do CPPM), em 

atenção ao princípio da ampla defesa, acolho a petição de fls. 514/515 e 

DESIGNO sessão de instrução para o dia 06.09.2018, às 14h15min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de defesa, 

arroladas às fls. 514/516.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 304201 Nr: 1934-98.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 25.09.2018, às 15h30min, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de defesa, 

arroladas às fls. 250/251.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 364207 Nr: 3817-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER CARLOS DE SOUZA, FÁBIO GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 20.09.2018, às 16 horas, 

oportunidade em que será realizada a oitiva das testemunhas de defesa, 

arroladas à fl. 235.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 478684 Nr: 18495-90.2017.811.0042

 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: JAYR PIRES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, 

DECLARO PRESCRITA a demanda ajuizada. Por consequência, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito nos termos do 

artigo 487, inciso II, 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 5% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC, ficando a exigibilidade 

destes ônus suspensa enquanto perdurar a impossibilidade de 

adimplemento, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505684 Nr: 44699-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Cristinna Rodrigues - 

OAB:13451, renata moreira de almeida vieira neto debesa - 

OAB:11674/b

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seu advogado 

sobre a expedição de Carta Precatória para o Juízo da Comarca de 

Tangará da Serra -MT, para inquirição da Testemunha arrolada pelo 

Ministério Público, Anderson Pereira de Amorim, inquirição das 

Testemunhas arroladas pela Defesa, Wendel Donizete Dermondes de 

Aguiar e Paulo Cesar Bispo Vieira, e interrogatório do réu Marivan Carneiro 

de Carvalho, bem como no prazo legal, para querendo, apresentar 

QUESITOS visando instruir a aludida Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 469666 Nr: 9576-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JANE PATRICIA LIMA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 VISTOS ETC.

Virtualize-se o feito.

Após, conceda-se vista ao Ministério Público para ciência do aporte dos 

autos e dos atos praticados no processo, devendo manifestar o que 

entender de direito.

Do mesmo modo, dê-se ciência à defesa acerca do aporte do feito neste 

Juízo.

Após, tragam conclusos para ordenação do procedimento.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 402298 Nr: 6602-73.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINELLY DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) MIRO 

AGOSTINHO DAS NEVES, OAB 12.818, para devolver no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, 

considerando que está em carga fora da secretaria desde 13/12/2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 47030 Nr: 9560-86.2002.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Código: 47030
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Vistos, etc.

Ante a juntada dos documentos de fls. 158/161 e em harmonia com a 

manifestação ministerial de fl. 162, defiro o pedido de fl. 157, devendo-se 

adotar as providências pertinentes para tanto.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após o cumprimento da diligência acima deferida, retornem os autos ao 

arquivo.

Observe-se. Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá, 13 de março de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 495195 Nr: 34439-35.2017.811.0042

 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): DIEGO MICHEL DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de DIOGO MICHEL 

DE CAMARGO, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Pato 

Branco/PR, nascido em 23/10/1986, portador do RG n. 20740956 SSP/MT e 

inscrito no CPF n. 055.164.999-25, filho de Napoleão Itamar de Camargo e 

Neiva Crizola de Camargo, residente e domiciliado na Rua I, n. 21, quadra 

13, residencial Nilce Paes Barreto, em Cuiabá/MT, no patamar de 07 (Sete) 

anos e 03 (Três) meses de reclusão.Levado pelos mesmos critérios, 

APLICO a pena de multa em 725 (Setecentos e Vinte e Cinco) dias, que 

atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação 

sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional de 

início em FECHADO.Com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 

11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, 

MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da 

prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar 

reiteração delituosa.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

e destruição dos petrechos que guardam relação com o ilícito (medidor 

artesanal, tubo de linha, tesoura, faca, agulha e estojo infantil).DECRETO o 

perdimento em favor da União do dinheiro apreendido (R$ 35,00), posto 

que evidenciado sua origem do tráfico.Por outro lado, DEFIRO a restituição 

tão somente da CNH, mediante substituição por fotocópia.Por se tratar de 

processo que o condenado aguardará preso o julgamento de eventual 

recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos 

termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se 

expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, 

encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.Custas pelo condenado, não 

cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo Código de 

Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.Francisco Alexandre 

Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507500 Nr: 324-51.2018.811.0042

 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): MARCO ANTONIO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta a audiência de 

continuação, constatou a ausência do denunciado MARCO ANTONIO DE 

AQUINO pela segunda vez, 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 MARCO e da testemunha 

DARLY DE SOUZA PEREIRA o dia 19/04/2018, às 16:30 horas. Para tanto, 

DETERMINO que se intime o réu e a testemunha, com antecedência e os 

requisite, saindo os presentes intimados. Considerando que a audiência foi 

marcada para uma data próxima, determino que se expeça intimações 

para o oficial plantonista cumprir, e com relação a requisição do réu e da 

testemunha determino que a Srª Gestora entre em contato telefônico para 

informar da audiência designada, bem como a expedição de oficio 

requisitando ambos que não se fizeram presentes. 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.: 483377 Nr: 23129-32.2017.811.0042

 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): WILLIAN OLIVEIRA CRISTINO, BIANCA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL ( DRª ROSANA ESTEVES MONTEIRO ). - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO ( DR. DAVID 

BRANDÃO ). - OAB:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela “Parquet” às fls. 57/59 e, 

por consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN 

OLIVEIRA CRISTINO, já qualificado nos autos.Expeça-se o competente 

Mandado de Prisão Preventiva, com as cautelas de estilo, observando que 

seu cumprimento deverá se dar na Penitenciária Central do Estado, onde o 

acusado encontra-se recolhido.Em tempo e verificando que a 

codenunciada BIANCA encontra-se presa em regime de prisão domiciliar, 

DETERMINO a identificação da capa dos autos com a tarja de réu preso e 

anotações de sistema apolo.Por fim, notifique-se os denunciados, para 

apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, devendo o senhor 

Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua certidão se o acusado 

pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para 

patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 

30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor 

Público.DEFIRO as demais diligências requeridas na Cota Ministerial de fl. 

59.Expeça-se o necessário.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá/MT, 21 de 

Setembro de 2017.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.: 381810 Nr: 23603-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:14614

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, WAINER 

WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES OAB/MT 14.614, JULIO CESAR 

MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB/MT 9.709 para que o réu seja intimado 

para comparecer em audiência designada no dia 26/06/2018 às 17h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 326680 Nr: 6374-06.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA OAB/MT 6.990, para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 407409 Nr: 12012-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON CORREIA DA SILVA, WILLIAN 

VINICIUS LOPES SOARES, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012/MT, NADESKA 

CALMON FREITAS - OAB:11548/MT, RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12368-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para que a advogada do acusado 

Willian Vinicius Lopes Soares apresentasse as alegações finais do seu 

constituinte. Sendo assim, impulsiono estes autos para intimar o acusado 

Willian Vinicius Lopes Soares a constituir novo advogado no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de ser-lhe nomeado Defensor (a) Público (a) para 

continuar a sua defesa com a apresentação de memoriais finais no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 440922 Nr: 17506-21.2016.811.0042

 AÇÃO: Prisão Preventiva (art. 254 e ss do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogado do requerido Dr. Valber Melo, OAB/MT nº 8927 e Dr. Artur 

Barros Freitas Osti, OAB/MT nº18335, do inteiro teor da decisão de fls. 

905, a seguir transcrita: "VISTOS ETC.

Não havendo oposição do Ministério Público (fls. 904), deferido o 

requerimento formulado pela defesa de PERMINIO PINTO FILHO (fls. 

896/903), autorizando que o mesmo se desloque entre os dias 28/04 a 

05/05/2018, para as cidades de Uberaba/MG e Ribeirão Preto/SP, a fim de 

participar dos eventos Expozebu e Agrishow, eventos estes que são 

voltados para as atividades comerciais que o réu exerce atualmente. 

Deverá a defesa informar, no prazo de 05 (cinco) dias, os locais onde o 

réu permanecerá hospedado no referido período, a fim de que a Central de 

Monitoramento Eletrônico da SEJUDH/MT seja comunicada. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 344473 Nr: 4690-12.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA, ALMAR BUSNELLO, 

ADALBERTO PAGLIUCA FILHO, MOISES DA SILVA PAGLIUCA, 

CLODOALDO SOUZA PIMENTEL, MILTON RODRIGUES DA COSTA, JOSÉ 

MARIA MACHADO, AILTON RODRIGUES DE PÁDUA, ADALBERTO 

PAGLIUCA NETO, JOELSON ALVES DA SILVA, ELAINE CRISTINA 

PAGLIUCA SILVA, REGINA CÉLIA CARDOSO PAGLIUCA, JOÃO EMANUEL 

MOREIRA LIMA, RÉGIS ARISTIDE PAGLIUCA, JOELMA ALVES DA SILVA, 

ANA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

STEFAN - OAB:7030/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:3237-B/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, 

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:6363/MT, EVERALDO 

BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988, HILOMAR HILLER - 

OAB:10768/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, Otávio 

Simplicio Kuhn - OAB:14238, Otávio Simplicio Kuhn - OAB:14238-MT, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071, RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426/MT, REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713/MT, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RONI MURCELLI 

SILVA - OAB:8647, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525, Selma Paes - OAB:16.347-A, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Defiro pedido de fls. 3.250 pelo prazo de 48 horas.

Certifique-se se todos os acusados apresentaram memorais finais, em 

especial Regis Aristide Pagliuca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 407031 Nr: 11644-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOS SANTOS, CARLOS 

ALBERTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Cumpra-se decisão proferida pelo Tribunal de Justiça expedindo-se o 

necessário.

Após, arquive-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 491596 Nr: 31014-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AUGUSTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR FERNANDO DE 

MEDEIROS - OAB:16.747 OAB/PR

 “I- Cumprida a finalidade da presente missiva, devolva-se.

II – Às providências, anotando-se o necessário.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 151954 Nr: 19662-26.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDA, LESC, AMADN, URC, HMDSF, ÁPDJ, 

MDA, HHOR, ÍGF, LHDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - 

OAB:4700, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, ULISSES 

RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 O réu Marcos David Andrade, advogado, se nega a apresentar seus 

memoriais finais obstruindo o andamento do processo com visível vistas a 

uma prescrição, porque não se pode proferir sentença sem apresentação 

da Defesa técnica.

 Nomeio a Defensoria Pública para apresentar os memoriais finais escritos 

em prol do acusado Marcos David Andrade, fixando honorários de 10 URH 

para os memoriais e 5 URH para recorrer, a ser cobrado do réu, em prol 
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do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria do Estado – 

FUNADEP (Resolução 55/2012/CSDP).

Caso a Defensoria Pública se recuse a apresentar a peça processual, 

desde já nomeio o advogado Dativo Dr. Marciano Xavier das, fixando 

honorários de 10 URH para os memoriais e 5 URH para recorrer, a ser 

cobrado do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 465112 Nr: 5018-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIRO BIHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 Devolva-se a presente com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 492309 Nr: 31694-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Apensem-se os presentes autos, aos autos principais, devendo os 

mesmos serem encaminhados à Justiça Militar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 491730 Nr: 31136-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elizabeth Soares da 

Silva - OAB:OAB/MT 21312, Antônio Horácio da Silva Neto - 

OAB:OAB/MT 23572/A, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT

 Com a aposentadoria da Juíza Selma, e o fato dos autos principais serem 

número par mantenho o processo sob a Competência do Magistrado 

subscritor da presente Decisão.

 Sobre os embargos de fls. 538/555, por terem efeitos infringentes, 

manifestem-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 327391 Nr: 7142-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIA FERRETI VALENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIA FERRETTI VALENTE - 

OAB:9994-B, TATYANNE NEVES BALDUÍNO - OAB:10877-A

 Recebo recurso de fls. 618 e determino abertura de vistas ao Ministério 

Publico para apresentações das razões.

Tendo em vista a certidão de fls. 622, vistas à Defensoria Publica para 

apresentar recurso de apelação.

Aportado os recursos intimem-se para contra razões e após subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501936 Nr: 40965-18.2017.811.0042

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EUHARA PAULA - 

OAB:19795, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos em apenso (id. 434359), verifico que a requerente 

pleiteia a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista nº 

0000393-33.2015.5.23.0001, a fim de resguardar seu direito de partilha, já 

que lhe fora deferida tutela provisória de urgência, nos termos da decisão 

de fls. 79/80.

Com efeito, DEFIRO o pedido da requerente, com fundamento no art. 860 

do CPC/15, inclusive para fins de eventual efetivação da liminar concedida 

nestes autos.

Desta forma, OFICIE-SE à 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, para que 

proceda a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA nº 0000393-33.2015.5.23.0001, com relação ao valor de 

R$ 132.105,25 (cento e trinta e dois mil cento e cinco reais e vinte e cinco 

centavos).

No mais, cumpra-se a decisão retro (fl. 85).

Intime-se a autora, por meio de seu patrono - via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460797 Nr: 614-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAÚJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO:

 “VISTOS. Verifica-se que a defesa apresentou resposta à acusação às 

fls 40/41, porém sem juntada do respectivo rol de testemunhas. Já às fls. 

69/70, apresentou petição arrolando as testemunhas de defesa. Ocorre 

que o momento processual para a apresentação do rol de testemunhas da 

defesa deve é o oferecimento da resposta à acusação, tal qual previsto 

no art. 396-A do CPP, especialmente com as modificações produzidas pela 

Lei 11.719/08. Assim, considerando que a defesa não arrolou a 

testemunha no momento processual oportuno, DECLARO A PRECLUSÃO 

TEMPORAL, inviabilizando que as testemunhas sejam ouvidas no 

processo como testemunhas de defesa. Diante do pedido da defesa e da 

certidão de fls. 21 no sentido de que a vítima não deseja continuar com o 

procedimento em desfavor do acusado, POSTERGO a análise do pedido 

defensivo para designação de audiência de retratação prevista no art. 16 

da lei 11.340/06 em razão da certidão de fls. 80, informando que a vítima 

mudou de endereço. Dessa forma, postergo a análise da eventual validade 

do recebimento de denúncia e designação de audiência de retratação para 

momento posterior a apresentação do endereço atualizado da vítima. 

REMETAM-SE os autos para o Ministério Público a fim de se manifestar 

sobre o endereço atualizado da vítima, bem como acerca do requerimento 

da defesa. Às providências. CUMPRA-SE”.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368452 Nr: 8624-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709, MAISA PIRES VIDAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039

 XXXIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

julgo parcialmente procedente o pedido de partilha de bens formulado pelo 

autor na exordial e pela requerida em alegações finais e, por 

corolário:®Determino que os veículos: 1) - Peugeot/207HBXR, Placas: 

OBA1435, ano: 2012/2013; 2) - Fiat/Siena Fire, Placas: JZS7701, ano: 

2004/2005; 3) - Ford/Ecosport FSL, Placas: ?BM1695, ano: 2013/2013 e; 

4) - Ford/Fiesta Flex, Placas: OAQ4183, ano: 2013/2014, descritos à fl. 

190, sejam partilhados na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada 

parte. A transferência ou venda dos veículos entre as partes poderá ser 

realizada, ressalvada a eventual existência de alguma restrição judicial ou 

administrativa junto ao DETRAN que impeça a transferência do 

mesmo.XXXIV.Tendo sido a presente ação julgada parcialmente 

procedente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais, as quais deverão ser distribuídas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada um, conforme disposto no art. 86 do 

CPC.XXXV.Cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios de 

seus respectivos patronos. A exigibilidade das custas processuais ficará 

suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 

98 do CPC.XXXVI.Após, transitado em julgado, certifique-se e volvam-me 

conclusos para deliberações.XXXVII.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 352110 Nr: 13484-22.2013.811.0042

 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: CDAP, LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR, CAR, CARF, CPRM, MPR, SPR, CAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO 

- OAB:15329/ MT, SELMA GESTAL PAES - OAB:16347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18866, Ione Filomena Dos Santos - OAB:21956, 

JÉSSICA REGINA CUMINI - OAB:18884, JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454 / MT

 Vistos etc.

I. Em consulta ao Sistema informatizado do TJ/MT, verifico que este 

processo se encontra em carga com o advogado Marcio Frederico Arruda 

Montenegro.

II. Considerando que este magistrado estará participando do curso 

“Contribuições da Psicologia ao Exercício da Magistratura e à Formação de 

Novos Magistrados”, promovido pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, em Brasília, nos dias 18, 19 e 

20 de abril de 2018, devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446893 Nr: 23837-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFLDS, PDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13.663

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) Rogério Naves da 

Silva para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente 

à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem 

como comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e 

imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 389045 Nr: 3158-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON TADEU DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará participando do curso 

“Contribuições da Psicologia ao Exercício da Magistratura e à Formação de 

Novos Magistrados”, promovido pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, em Brasília, nos dias 18, 19 e 

20 de abril de 2018, devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

II. Posto isto, redesigno o presente ato para o dia 25 de setembro de 2018 

às 16h30min.

III. Intime-se via DJE o patrono do acusado.

IV. Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC para que compareça 

ao ato e acompanhe a vítima.

V. Expeça-se mandado de intimação para as partes.

VI. Ciência ao Ministério Público.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 343574 Nr: 3676-90.2013.811.0042

 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: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGZDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará participando do curso 

“Contribuições da Psicologia ao Exercício da Magistratura e à Formação de 

Novos Magistrados”, promovido pela Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, em Brasília, nos dias 18, 19 e 

20 de abril de 2018, devidamente autorizado pelo TJ/MT, cancelo a 

audiência designada para este período.

II. Posto isto, redesigno o presente ato para o dia 05 de setembro de 2018 

às 13h30min.

III. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública Cível para que tome 

ciência do ato, bem como para que se manifeste acerca da certidão de fl. 

134.

 IV. Expeça-se mandado para intimação da parte requerente para que 

compareça ao ato.

 V. Nos termos do determinado no inciso IV, §4º, do artigo 455, do CPC , 

intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelas partes, haja 

vista que ambas as partes se encontram patrocinadas pela Defensoria 

Pública. Conste no expediente a advertência do disposto no §5º, do 

mesmo dispositivo legal.

VI. Ciência ao Ministério Público.

VII. Intimem-se.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 386848 Nr: 867-59.2015.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADSM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cleuza alves de oliveira - 

OAB:2152/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos o que faço para:i) 

decretar o divórcio de Ecristiane Aparecida dos Santos Mourão e 

Francisco da Silva Pires Morão;ii) deferir a guarda de Julio César Morão 

Pires em favor da autora;iii) condenar o réu ao pagamento de alimentos em 

favor do seu filho no equivalente a 30% do salário mínimo, acrescido de 

50% das despesas extraordinárias (farmácia, material escolar, hospital e 

dentista), até o dia 10 de cada mês;iv) extinguir o processo com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor dos 

honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional 

responsável pela atuação em juízo, singeleza e natureza da causa. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.P. 

R. I. C.Cuiabá/MT, 17 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380598 Nr: 22348-15.2014.811.0042

 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: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB/MT 8.427 - OAB:8427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos o que faço para:i) 

decretar o divórcio de Daniela da Silva Yonekubo e Alysson Coelho 

Anastácio Yonekubo. O réu passará a usar o nome de solteiro, qual seja, 

Alysson Coelho Anastácio;ii) deferir a guarda de Giovanna Kaory Coelho 

Yonekubo e Julia Akemy Coelho Yonekubo em favor da autora;iii) 

condenar o réu ao pagamento de alimentos em favor de suas filhas no 

equivalente a 50% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas 

extraordinárias (farmácia, material escolar, hospital e dentista), até o dia 

10 de cada mês;iv) fixar o direito de visitas do réu nos seguintes termos: 

primeiro e terceiro final de semana de cada mês; metade das férias 

escolares; alternância das festas natalinas; v) extinguir o processo com 

fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor 

dos honorários foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional 

responsável pela atuação em juízo, singeleza e natureza da causa. Essa 

condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.P. 

R. I. C.Cuiabá/MT, 18 de abril de 2018.Gerardo Humberto Alves Silva 

JuniorJuiz 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.: 109073 Nr: 1229-90.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADMR, JADMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela de Urgência e Evidência, proposta por Emanuelle Alencastro de 

Mattos Rodrigues, representada por sua genitora, Joseana Alencastro de 

Mattos, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Juízo que presidia o feito declinou da competência em favor desta Vara 

Especializada conforme decisão de fls. 609/610.

Pelo exposto, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

d) Em seguida, dê-se vistas ao Requerido Estado de Mato Grosso, 

enviando os Autos com carga à Procuradoria Geral do Estado, nos termos 

do artigo 183, § 1º do NCPC;

e) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Anderson Nunes de Figueiredo OAB/MT 5.324.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107013 Nr: 3919-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVC, LADCJ, NNDSVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante da conclusão do relatório do NAT de fls. 42/43, intime-se o 

advogado constituído para que junte nos autos no prazo de 10(dez ) dias, 

relatórios médicos atualizados informando da atual situação da criança.

II – Publique-se para ciência do advogado Valdriangelo Samuel Fonseca 

OAB/MT 6953.

III - Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 2179-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KNDS, 

HAENDS, MVNDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Leite Paredes - 

OAB:13.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Leite Paredes - 

OAB:13.474

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 46, bem como o rol 

de testemunhas arroladas às fls. 61, para efeitos de intimação e demais 

atos processuais.

II – Em seguida, com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 10/10/2018 as 15h00.

III – 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.

IV – Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá 

estar acompanhada da criança para ser também ouvida.

V - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

V - Intime-se o advogado constituído para que cumpram o disposto no 

artigo 455, § 1.º do NCPC .

VI – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Amauri 

Leite Paredes OAB/MT 13.474.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105563 Nr: 2697-26.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FARD, 

PMD, IESDR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 Vistos etc...,

 I – Certifique-se, se o advogado Marcelo Cochir Vardasca (procuração de 

fls. 46), encontra-se cadastro no Apollo, caso não esteja cadastrado 

realize-se o cadastro imediatamente.

II – Da mesma forma, cadastre-se no Sistema Apollo a testemunha 

arrolada às fls. 14.

III – Em seguida, com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 19/09/2018 as 15h00.

IV – 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.

V – Conste no mandado que no dia da audiência as requerentes deverão 

estar acompanhadas da criança para ser também ouvida.

VI – Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

VI – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105577 Nr: 2709-40.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KDAADV, 

CPDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josevan Clemente de 

Almeida - OAB:16628

 Vistos etc...,

I - Em cumprimento ao artigo 162 do ECA designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 09/10/2018 às 15h00.

 II – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas, e, após, 

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.

 III - Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá 

estar acompanhada da adolescente para ser também ouvida.

III - Intime-se o advogado constituído para que cumpram o disposto no 

artigo 455, § 1.º do NCPC .

IV – Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído.

VI – Notifique-se o Ministério Público dando lhes ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99401 Nr: 3126-27.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PNdC, VNdC, VdON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, Vanessa de Oliveira Novais - OAB:6.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Passadore - 

OAB:3.008-A, Rosangela Passadore dos Santos - OAB:6084/O

 Vistos etc...,(...).2.1. Questões Processuais Pendentes.O requerido foi 

devidamente citado e está bem representado, não foram alegadas 

preliminares ou nulidades processuais a serem apreciadas.Importante, 

destacar que a genitora/requerente peticionou nos autos em causa própria 

não formulando até a presente data pedido de litisconsorte Ministerial, 

conforme determina os artigos 119, 120 e 124 , ambos do CPC, uma vez 

que esta Vara é Especializada em Demandas envolvendo interesse de 

criança/adolescente em possível/situação de risco, sendo o titular da 

Ação da 14ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, logo 

necessário se faz que o Ministério Público manifeste-se sobre os pedidos 

e documentos juntados pela genitora/guardiã das crianças, bem como que 

esta formule o devido pedido de litisconsorte Ministerial se assim 

entender.Verifica-se ainda que a psicóloga Leiliane, ainda não recebeu 

pelos serviços prestados em favor da adolescente, portanto, deve-se 

realizar o pagamento com a devida urgência, uma vez que a mesma 

realizou atendimento a adolescente em junho de 2016.Portanto, visando 

sanar as questões prejudiciais de mérito, necessário se faz que o 

Ministério Público manifeste-se nos autos.Assim, em cumprimento aos 

artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o Ministério Público sobre o não 

pagamento da psicóloga Leiliane, bem como da não formulação do devido 

pedido de Litisconsorte Ministerial, requerendo o que entender 

devido.Após, voltem-me conclusos para apresentação para inicio da 

prova pericial e apresentação dos quesitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 5141-66.2016.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: URdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Passadore - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Oliveira Novais - 

OAB:6.801

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação Declaratória Incidental de Alienação Parental c/c Pedido 

de Tutela Antecipada, c/c Determinação de Não Fazer e Inversão de 

Guarda c/c Indenização por Danos Morais, interposta por Ueber Roberto 

de Carvalho, em desfavor de Vanessa de Oliveira Novais.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão de fls. 258/261.

O Requerente interpôs Agravo de Instrumento (fls. 267/284), sendo 

concedida liminar parcialmente, possibilitando ao requerente o direito de 

visitação assistida ao filho V.N.C, sempre sob orientação do Juízo.

A Requerida Contestou às fls. 285/330.

Diante do deferimento parcial da decisão do Agravo de Instrumento 

determinou-se às fls. 904, que o genitor realizasse visitas quinzenais ao 

filho, retirando no sábado às 08h00 e devolvendo no mesmo dia as 17h00, 

sendo que o responsável pela retirada do infante seria o avô paterno, Sr. 

Jaci Francisco de Carvalho.

 Inconformada com a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no Agravo de 

Instrumento interposto pelo requerente, a requerida/genitora interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento (fls. 963/1019), que não foi conhecido 

conforme decisão do E. TJ/MT de fls. 1021/1023.

Assim, verifica-se dos autos que se faz necessário a realização de 

estudo psicossocial do núcleo familiar, visando verificar como vem 

ocorrendo as visitas do genitor ao filho.

Portanto, com fulcro no artigo no artigo 167 do ECA , determino que:

a) Realize-se no prazo de 30(trinta) dias estudo psicossocial do caso.

b) Com a juntada do estudo psicossocial, intimem-se as partes dando lhes 

ciência, após, em cumprimento ao artigo 168 do ECA , diga o Ministério 

Público, para que tenha ciência e requeira o que entender necessário.

c) Publique-se a presente decisão para ciência das advogadas Rosângela 

Passadore OAB/MT 6084, e Jaqueline de Oliveira Novais OAB/MT 7.287.

d) Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105516 Nr: 2654-89.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMVDS, 

LIDSSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se a Procuração de fls. 37, para efeitos de intimação e 

demais atos processuais.

II - Conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia ______/____/2018 as ______h_____.

III - 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; Conste no 
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mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar acompanhada da 

criança .

IV - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência;

V - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Wesley dos 

Santos Pereira OAB/MT 6504.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94080 Nr: 2700-49.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MEPdSN, MPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS, WON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT

 Vistos etc.

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo as testemunhas arroladas às fls. 93/94, 

para efeitos de intimação e demais atos processuais.

Conforme dispõe o artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 28/08/2018 as 17h00.

II - 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; Conste no 

mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar acompanhada da 

criança .

III - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência;

IV - Intimem-se os advogados constituídos para que cumpram o disposto 

no artigo 455, § 1.º do NCPC .

V – Publique-se a presente decisão para ciência da advogada Claudia 

Patrícia Salgado OAB/MT 13.260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106465 Nr: 3442-06.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdCS, CAA, ALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na exordial e 

Extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC 

para:3.1. Constituir a relação de filiação adotiva entre os guardiões e a 

criança, e, via de consequência, reconhecer A.L.D.A. como filha de 

C.A.A. e R. de S.S., ostentando doravante, como grafia do nome: B.S.A.; 

(...), nos termos do art. 47 do ECA.3.2 Considerando o disposto na Lei 

6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 

163, § único), expeçam-se os seguintes mandados após o trânsito em 

julgado da presente sentença: a) de cancelamento do registro de 

nascimento (certidão de nascimento de folhas 10-verso); b) de inscrição 

de novo registro de nascimento, que versará sobre a nova filiação 

constituída. 3.3 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, 

do ECA.3.4 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.3.5 Após, com o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as anotações de 

praxe e as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 83843 Nr: 3465-25.2012.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OAG, ALSG, ASSG, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B/MT, José Eduardo de Souza Neves - OAB:4681, Luis 

Fernando de Souza Neves - OAB:3.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Adelmo Chimati 

Peruchi - OAB:14.519/MT

 4.4Julgar improcedente o pedido de Destituição do Poder Familiar da 

Requerida Hellen Cristina da Silva, em relação aos filhas A.S.S.G. e A.G. 

da S.;4.5Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;4.6Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;4.7Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86481 Nr: 2801-57.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cesar Fontes 

Assumpção - OAB:oab/mt 13.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYES 

- OAB:6351

 Diante do exposto, Julgo improcedente os pedidos constantes na inicial e 

Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:4.1Manter a guarda do adolescente R.P.F.F., em favor da genitora 

Waldiceia Martins da Costa, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a 

permanente;4.2Expeça-se o termo de guarda permanente;4.3Fixar o direito 

de visitas da genitora Waldiceia Martins da Costa em relação ao filho 

R.P.F.F., aos finais de semana, alternados a cada 15 (quinze), de forma 

assistida/supervisionada pelo Sr. Jonathas Ancelmo Souza, marido da 

requerida, que deverá caso constate alguma situação de risco comunicar 

imediatamente este Juízo;4.4Aplico a Medida de Proteção prevista no 

artigo 101, inciso II, do ECA, em favor do adolescente R.P.F.F., para que dê 

continuidade ao acompanhamento psicoterápico;4.5Aplico a Medida de 

Proteção prevista no artigo 101, inciso V, do ECA, em favor da genitora 

Waldiceia Martins da Costa, para que, realize tratamento psicológico e 

psiquiátrico;4.6Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, 

do ECA;4.7Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;4.8Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 1349-36.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMTDO, TT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, proposta 

por BRAYAN MICAEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, representado por sua 

genitora Talita Teixeira, contra o Estado de Mato Grosso, cujo objeto é 

compeli-lo a efetuar a matrícula na Creche “Maria Eunice”.

O Requerente alega que não obteve êxito na efetivação da matrícula na 

Creche “Maria Eunice”, ao argumento de que não atenderia a faixa etária 

do aluno com 04 anos de idade.

Informa ainda, que após a negativa acima, realizou tentativa de vaga na 

Creche Nasla Joaquim Aschar, e conseguiu a vaga, contudo, foi impedido 

de fazer a matrícula, sob a alegação de que a solicitação não constava no 

sistema, assim, permanece sem ingressar na educação infantil do ano 

letivo de 2018.

 Às fls. 23/24, o Juizado Especial da Fazenda Pública declinou da 

competência em favor deste juízo.

 É o relato do essencial.

Decido.

A pretensão é de que o Requerente seja matriculado na pré-escola, na 

Creche “Maria Eunice” ou Nasla Joaquim Aschar.

Certo é, que, a insuficiência de vagas para atendimento da demanda 

relativamente às escolas/creches municipais ou estaduais, em princípio, 

fere lesão a direito líquido e certo à educação.

 Pois bem. A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as 

políticas públicas para a primeira infância, preceitua:

 Art. 3º A prioridade absoluta em assegurar os direitos da criança, do 

adolescente e do jovem, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e 

do art. 4º da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, implica o dever do 
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Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a 

primeira infância que atendam às especificidades dessa faixa etária, 

visando a garantir seu desenvolvimento integral.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 

1990, dispõe:

 Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

 I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria;

 II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio;

 III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino;

 IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco 

anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016).

 Da mesma forma, a Resolução nº 6, de 20 de outubro de 2010, do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica – CNE/CEB 

define Diretrizes Operacionais para a matrícula na Educação Infantil, 

situação que não contempla a impetrante, uma vez que, não possuía a 

idade exigida. Vejamos:

[...]

 Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 

(quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a 

matrícula.

Importa citar, o disposto na legislação, no que se refere a idade do criança 

em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que possui disposição 

específica acerca da faixa etária exigida às crianças da pré-escola:

 Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

 I – creche: de zero a 3 (três) anos de idade

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Entretanto, no caso em análise há uma particularidade, qual seja, o fato de 

a creche escolhida pelo Requerente ser demasiadamente pretendida pela 

comunidade em geral, inclusive por pessoas que não comprovam residir 

em local próximo à referida unidade, ou ainda, a criança não apresente a 

idade fixada para ingresso.

Isto faz com que a Creche Maria Eunice Duarte de Barros tenha uma 

demanda acima de sua capacidade de atendimento, o que normalmente 

não ocorre com as outras creches da cidade.

O atendimento indiscriminado da demanda pela referida unidade escolar 

pode obstar o exercício do direito à educação, em vez de assegurá-lo, 

pois, com a superlotação da sala, todas as crianças matriculadas sofrerão 

prejuízo com a inquestionável queda da qualidade do atendimento.

Não se pretende aqui, em sede liminar, afastar o dever de o Estado ofertar 

a vaga em creche pública ao Requerente, mas sim de evitar que o 

exercício do seu direito inviabilize o exercício do direito de outras crianças 

matriculadas na referida unidade escolar.

Pelos motivos acima expostos, considerando que o sistema de distribuição 

de vagas vem sendo realizado de forma pública, postergo a apreciação da 

liminar para após a apresentação das informações, pelo Requerido.

I - Requisitem-se informações do Requerido, Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe a via da petição e demais peças 

apresentadas pelo Requerente;

II - Dê-se vistas à Procuradoria Geral do Estado, mediante carga dos 

autos, conforme dispõe o artigo 7°, II, da Lei 12.016/2009;

III - Intime-se o advogado constituído, David Clemente Rudy, OAB/MT 

14.787, para ciência desta decisão, conforme dispõe o artigo 269 e 272 

ambos do CPC;

 IV - Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência dos autos;

V - Publique-se a presente decisão para ciência do advogado constituído, 

David Clemente Rudy, OAB/MT 14.787;

 VI - Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107049 Nr: 3948-79.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KELS, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de 

Tutela Antecipada de Tutela, proposta por K.E.L.S., em face do Estado de 

Mato Grosso, objetivando compeli-lo a fornecer o medicamento 

Valganciclovir.

A Liminar foi deferida às fls. 26/27.

O Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação às fls. 

28/47.

Observa-se que o feito versa exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

Assim, determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

c) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

d) Publique-se o presente despacho para ciência dos advogados 

constituídos Lauro José da Mata OAB/MT 3.774 e Wilson Pinheiro Medrado 

OAB/MT 16355/E.

e) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104548 Nr: 1842-47.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRP, ECDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSILEIDE GLÓRIA DE SOUZA E 

SILVA - OAB:22792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, 

cumprindo o determinado às fls. 23.

II – Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III – Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV – Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 1259-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDNCM, DEGCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdOCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e, 

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil .Confirmo a liminar deferida às fls. 

145/146.Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos procedendo as baixas e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 1046-32.2012.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, VSdS, CdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Luiz de Araujo - 

OAB:2909
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 Considerando o exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes na 

exordial e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC:4.1. Expeça-se termo de Guarda Permanente da criança C. da S. C 

em favor dos avós maternos, senhor Feliciano Pires Camargo e Gonçalina 

da Silva Camargo4.2. Ressalto, entretanto, que a guarda pode a qualquer 

momento ser modificada, sempre que o melhor interesse da adolescente 

assim o recomendar.4.3. Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 

141, § 2º, do ECA.4.4. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.4.5. Após, com 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e 

as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103806 Nr: 1255-25.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HTOdAeS, HFAeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilton Procopio Casal Batista 

- OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte Autora e extingo o feito sem resolução do mérito na 

forma do art. 485, VIII, do NCPC.Feito isento de custas processuais, ex vi 

do art. 141, § 2º, do ECA.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 107248 Nr: 4120-21.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pabline Mayara Barbosa 

Belfort Medeiros - OAB:

 Processo:4120-21.2017.811.0063 - Código 107248P.Portanto, de acordo 

com o pleito ministerial, de fls.107/109 defiro e determino que os autos 

sejam encaminhados à advogada do adolescente para que apresente as 

razões recursais da sentença no prazo de 10 (dez) dias.E caso a defesa 

não manifeste o desejo de recorrer no prazo estabelecido, visando a 

garantia da ampla defesa Determino que os autos sejam encaminhados à 

Defensoria Pública para que tome as providencias necessárias.Indefiro o 

requerido pelo “parquet” à fl. 109, no último parágrafo, tendo em vista que 

foi juntado o mesmo pedido nos autos de execução de medida sob o 

código de nº 107653.Às providências.Expeça-se o necessárioIntime-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018.Jorge Alexandre Martins 

FerreiraJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127145 Nr: 1349-39.2018.811.0062

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izabel Casadei Tavora, Maristela Casadei 

Tavora, Claudio Justiniano Tavora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a advogada da vítima requereu a redesignação da 

audiência designada para a data de 19.04.2018 neste Juizado Especial 

Criminal em razão de que estará participando de outra audiência na cidade 

de Lucas do Rio Verde na mesma data, consoante o comprovante de fls. 

34. Assim, em decorrência do princípio da informalidade e da economia 

processual, retiro de pauta e desde já, redesigno a Audiência Preliminar 

para a data de 16.05.2018 às 08:00h, devendo as partes serem intimadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 122054 Nr: 3119-04.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Castro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 3.213, Kamila Michiki Teischmann - OAB:OAB/MT 

16.962

 No presente caso, não houveram utilização de elementos que se refiram à 

condição de pessoa idosa da Querelante, de forma que rejeito a preliminar. 

Ante o exposto, designo Audiência de Instrução e Julgamento, nos termos 

do art. 78, da Lei 9.099/95, a ser realizada no dia 10.05.2018, às 14:00 

horas. INTIMEM-SE as partes na pessoa dos respectivos advogados, caso 

os tenham. Intimem-se as testemunhas arroladas. Ciência ao MP. 

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23778 Nr: 260-57.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes Madeiras e Materiais para Construção 

Ltda - ME, Damaris Ferreira Lopes, Messias Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida contra LOPES MADEIRAS E MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, DAMARIS FERREIRA LOPES e MESSIAS 

LOPES RODRIGUES, pela prática do crime previsto no artigo 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98. Logo, denota-se que o processo deve tramitar 

pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do Código 

de Processo Penal.

Os denunciados, devidamente citados e intimados (fls. 172 e 176), não 

compareceram em audiência de instrução e julgamento, tampouco 

justificaram sua impossibilidade, motivo pelo qual o Ministério Público 

requereu fosse nomeado para patrocinar a defesa dos denunciados 

LOPES MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e 

MESSIAS LOPES RODRIGUES o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC (fl. 

184-v) que o fez às fls. 196/197. Já a denunciada DAMARIS FERREIRA 

LOPES apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública 

(fls. 158/161).

É o relatório. Decido.

Ausente qualquer hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo 

Penal capaz de ensejar a absolvição sumária dos acusados, bem como 

considerando que a defesa técnica já apresentou resposta à acusação, 

conforme dispõe o artigo 81, da Lei 9.099/95, recebo a denúncia oferecida 

em desfavor de LOPES MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA – ME, DAMARIS FERREIRA LOPES e MESSIAS LOPES RODRIGUES, 

dando-os como incursos nas penas do artigo nela mencionado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18-07-2018 às 

15h30, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

Intimem-se os acusados, bem como o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC 

e a Defensor Público atuante neste Juízo, fazendo constar que deverão 

comparecer à audiência com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 5 (cinco) dias antes de sua 

realização (artigo 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 09 de abril de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo
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Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 1304-09.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Central Norte Eireli -ME, Rogerio 

Ferreira Lopes, Oseias Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/O

 VISTOS. Acolho a manifestação do Ministério Público às fls. 52/53 nos 

seus termos e fundamentos. Determino a inclusão da pessoa de OSEIAS 

PEREIRA DE SOUZA, sócio administrador da empresa madeireira no polo 

passivo deste procedimento criminal, procedendo-se as anotações 

necessárias. Certifique-se acerca do eventual recebimento do benefício 

de transação penal e antecedentes criminais. Assim, designo audiência 

preliminar para o dia 22 de agosto de 2018, às 15:00h. Atento aos 

princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em especial aos de 

informalidade, simplicidade e de economia processual, intimem-se os 

autores do fato ROGÉRIO FERREIRA LOPES, MADEIREIRA CENTRAL 

NORTE EIRELI – ME e OSEIAS PEREIRA DE SOUZA preferencialmente, por 

intermédio de seus números de telefone (fls. 15 e 31) e(...)determino a 

DOAÇÃO do produto florestal apreendido descrito no laudo técnico de 

identificação n. 028/2017 (fl. 51), para sua doação judicial na forma da lei. 

...

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502450-82.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO)

 

DESPACHO: (...) Comprovado o cumprimento da obrigação ou certificado 

decurso para manifestação do réu, intime-se a parte exequente para 

manifestar sobre a satisfação da obrigação de fazer e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005037-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO MATEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Exequente, 

para para que apresente o título original no Cartório, que deverá retê-lo 

para fins de cancelamento. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Reynaldo B. 

da F. Accioly Junior Gestor Judciciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001077-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RAQUEL DOS SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já 

apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504077-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BATISTA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono os autos com finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, para manifertar sobre a petição juntada nos autos, id 11388616, 

no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Este processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-98.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT0013944A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar.Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534.Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 

e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535 do CPC/2015). 

Apresentada impugnação intime-se o exequente para responder no prazo 

de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva.Juíza de Direito . ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504906-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDO CARNEIRO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/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: “ Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534. Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 

e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535 do CPC/2015). 

Apresentada impugnação intime-se o exequente para responder no prazo 

de 15 dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva.Juíza de Direito .” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002505-68.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO)
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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: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Intime-se.GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA 

DE DIREITO.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002525-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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: “Opostos os embargos e certificada sua tempestividade, 

intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Não 

apresentada a planilha de cálculos no prazo fixado conclusos para a 

extinção. Intime-se. GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA. JUIZA DE DIREITO. ” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 131, DE 16 DE ABRIL DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, e;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 2ª Vara Cível, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, por 

intermédio do Ofício nº 07/2018-GAB, datado de 11.04.2018, resolve;

Artigo 1º - Lotar, a partir de 18.04.2018, a servidora Anselma Nancy 

Cajango Tarifa, matrícula 6055, no CEJUSC-Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005374-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002611-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO SCHLICHTING (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000699-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAROZZI & SILVA BAROZZI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SALVADOR BORGES (RÉU)

CRIS DAIANE DE SOUZA BORGES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a elisão da liminar de desocupação (§3º do 

art. 59 da Lei n. 8245/91), conforme documento de ID 12773531.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005625-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR PIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

12793189.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769704 Nr: 2040-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE FATIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação do advogado do exequente, para no prazo de cinco dias 

informar se ainda possui interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727487 Nr: 8359-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE OSVALDO CORREA BORGES, RICARDO 

CORREA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANTÔNIO MAIQUE - 

OAB:OAB/SP -87853

 (..) Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 
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o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726121 Nr: 7066-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES DA SILVA, DAIANE ALVES DA 

SILVA, IVANIA DA SILVA ALVES, FABIO ALVES DA SILVA, NUBIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Intimação do advogado dos executados, para que apresente nos autos 

as matrículas (atualizadas) dos bens imóveis constantes nos documentos 

de fls. 194, no prazo legal ou requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810214 Nr: 17963-10.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY HELLEN DO NASCIMENTO PALMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB:17.580, SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SALES BRANDI 

MOURÃO - OAB:13.584-A/MT, ALVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SC 8477, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B, 

PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - OAB:OAB/SC 11646-B

 Do advogado da parte requerida no prazo de (15) quinze dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação de fls.296/310.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787053 Nr: 9023-56.2015.811.0003

 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: ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R PASSAGEM E TURISMO LTDA ME, 

VIAÇÃO ARAÉS LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748

 Dos advogados das partes para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos da denunciada a lide de fls. 170/292, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823051 Nr: 4015-64.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE, ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BAPTISTA CARDOSO ITABERAI ME, 

JOAO BAPTISTA CARDOSO, NATAL LUIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:OAB RS 80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 Do advogado da parte autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos de fls. 160/209, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809786 Nr: 17860-03.2015.811.0003

 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: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SPINELLI, RENATO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIELLE LARISSA FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não foi localizado nenhum Agravo de Instrumento em 

nome do requerente, impulsiono os autos para intimar a advogada do autor 

para no prazo legal comprovar nos autos o recolhimento das custas 

processuais, ou requerer o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 409869 Nr: 5771-89.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da citação de fls. 95v, sem 

manifestação da parte, contudo, a carta de citação foi entregue para 

terceira pessoa. Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º 

do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do 

prazo legal, manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face 

certidão supra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 448282 Nr: 3461-08.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA (POSTO MARAJÓ), VICENTE BANDEIRA (POSTO BANDEIRA), 

POSTO INDAIÁ, DJ JOTAS MODAS, COMERCIAL ALTO ARAGUAIA 

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA, MOBILAR SANCLERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOURENÇO DE 

OLIVEIRA - OAB:23752/GO, Clayton César da Silva - OAB:20105-GO, 

ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - OAB:23752/GO, KISLEU GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:21666/GO, NOÉ GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:22569/GO

 Vistos etc.

Em tempo, retifico o teor da decisão retro para o fim de informar que a 

audiência de conciliação deste feito encontra-se designada para o dia 18 

de JULHO de 2018, às 17h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 818036 Nr: 2244-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 62, sem 

manifestação das partes. Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 

203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do 

prazo legal, manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face 

certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 819172 Nr: 2640-28.2016.811.0003

 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: FLAVIO OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B OLIVEIRA SODRÉ - 

OAB:13.333

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO a parte da R. Decisão de fls. 76, vez que a mesma até a 

presente data não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773286 Nr: 3683-34.2015.811.0003

 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: FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR -ME, FLAVIO JOSE 

PENSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 102, 

sem manifestação da parte autora. Certifico ainda que, em cumprimento ao 

Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para dentro do prazo legal, manifestar-se dando regular 

seguimento ao feito, face certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 762034 Nr: 14508-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANATLANTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MULINARI - OAB:OAB 

RS47342

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 109, 

sem manifestação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803056 Nr: 15613-49.2015.811.0003

 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: ROBSON CACERES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO a parte da R. Decisão de fls. 58, vez que a mesma até a 

presente data não foi publicada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822540 Nr: 3791-29.2016.811.0003

 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: IZACH JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO a parte da R. Decisão de fls. 47, vez que a mesma até a 

presente data não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 823763 Nr: 4227-85.2016.811.0003

 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: JEOVACI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIZANDRA FERNANDES 

BATISTA - OAB:18458/MT

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 59/60, 

sem manifestação das partes. Certifico ainda que, em cumprimento ao 

Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para dentro do prazo legal, manifestar-se dando regular 

seguimento ao feito, face certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 860258 Nr: 3261-88.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇAO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, ROLEMBERGUE PRADELA, JAIRO 

PRADELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 19v, 

contudo, as correspondências (cartas de citações)foram entregues para 

terceiras pessoas. Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 203, § 

4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do 

prazo legal, manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face 

certidão supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63232 Nr: 11781-38.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MANCUSO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 
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OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR FRANCISCO DE 

LIMA - OAB:OAB/SP 303.709, JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:136799

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para retirar a certidão para protesto da 

sentença, consoante já deferido às fls. 238, bem como para indicar bens 

penhoráveis nos autos, sob pena de suspensão dos autos, nos moldes do 

art. 921, § 2°, do CPC/15, pelo prazo de 01 (um) ano.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794065 Nr: 11921-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MAURO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do prazo legal, 

manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face juntada do 

mandado fls. 72/73, conforme determinado na r. decisão de fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 809084 Nr: 17690-31.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUVERCINA PARREIRA DE CASTRO, 

GUTEMBERG PARREIRA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA SALES MIRANDA - 

OAB:5.388

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação, consoante se vê às fls. 61/63.

 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, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Honorários na forma pactuada.

Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

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.: 433299 Nr: 1964-90.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RICARDO TESTA, ITAU SEGUROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando as provas que pretendem produzir e justificando a 

finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento.

No mesmo prazo, deverá a parte requerente se manifestar a respeito do 

Ofício de fls. 308/337, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 778263 Nr: 5539-33.2015.811.0003

 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): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE PADUA, MAGDA MARIANI 

PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 77, sem 

manifestação da parte. Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 203, 

§ 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do 

prazo legal, manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face 

certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 403059 Nr: 16577-23.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GUILHERMINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para adequar o pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica acostado às fls. 92/102 às normas do Novo 

Código de Processo Civil, procedendo à distribuição do pleito em apartado, 

consoante já determinado às fls. 89.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 343044 Nr: 10969-49.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL POHL 

MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BASSO BIAZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo da intimação de fls. 235, 

sem manifestação da parte. Certifico ainda que, em cumprimento ao Artigo 

203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para dentro do 

prazo legal, manifestar-se dando regular seguimento ao feito, face 

certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 440716 Nr: 9385-34.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICI MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:MT/9069-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIFICO e dou fé, que DECORREU o prazo de dilação requerido na 

petição de fls. 179, sem manifestação da parte. Certifico ainda que, em 

cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482- VI da 

CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da 

parte autora, para dentro do prazo legal, manifestar-se dando regular 

seguimento ao feito, face certidão supra, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 427506 Nr: 9692-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo 05 (cinco) dias, requeira 

providência efetiva destinada ao efetivo andamento do processo, sob 

pena de extinção, conforme artigo 485,III, CPC/2015, EM CONFORMIDADE 

COM A R. DECISÃO DE FLS. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792103 Nr: 11145-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, WANDER 

FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO - SICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.121, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 

16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 774028 Nr: 3943-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 13.116, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 17h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 756783 Nr: 11367-44.2014.811.0003

 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: GIOVANI DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 15H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765379 Nr: 1-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANCARY CORRETAGENS DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc. Aguarde-se o retorno da missiva expedida para a oitiva das 

testemunhas arroladas pela parte ré. Em seguida, intimem-se os litigantes 

para a apresentação de razões finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias para cada uma, mediante vista dos autos, iniciando-se pelo autor, 

tudo conforme previsto no CPC/2015. Tudo cumprido, conclusos para 

sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782046 Nr: 7022-98.2015.811.0003

 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: ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S. A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO, EDITORA AVISTAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11582/ES

 Vistos etc. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito 

cumulada com pedido de danos morais movida por ANDREIA DA SILVA em 

desfavor de AVISTA S.A ADMINITRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO e 

EDITORA AVISTAR LTDA, todos devidamente qualificados nos autos [...] 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

do requerente, DECLARANDO a inexistência do débito em comento, com a 

definitiva exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

bem como a consequente desobrigação de pagamento do débito em 

debate na inicial, que ensejou a negativação, por parte da autora. 

Consoante os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo 

ser adequada e suficiente ao caso a CONDENAÇÃO da requerida ao 

pagamento, ao autor, a título de danos morais, do valor de R$ 5000,00 

(cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data 

até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais impostos da data 

do evento danoso (negativação indevida). CONDENO a requerida ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo CPC. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem 

a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capítulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ. CONSIGNO, outrossim, que após o trânsito em 

julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de 

cumprimento de sentença devidamente instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC/15, deverá essa Secretaria PROMOVER às anotações e alterações 
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necessárias. [..]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 841544 Nr: 9010-23.2016.811.0003

 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: TRANS GAITEIRO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN MARCEL PAISANI - 

OAB:OAB/PR 45467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 87, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 17H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 817242 Nr: 1958-73.2016.811.0003

 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 DE LOURDES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Vistos etc. Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. As partes ficam dispensadas das 

custas remanescentes, conforme artigo 90, § 3º, CPC/2015. Transitada e 

julgado neste ato. Assim, aguarde-se cinco dias e, não havendo qualquer 

requerimento, arquive-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 738017 Nr: 707-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JOSE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - OAB:OAB/SP157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O dia 06 de junho de 

2018, às 08h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782378 Nr: 7162-35.2015.811.0003

 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: PATRICIA SCHUTZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF ENGLISH TOWN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CHRISTINA RISSON 

OLIVEIRA - OAB:257.302 SP, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 821145 Nr: 3276-91.2016.811.0003

 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: TEODOMIRA DE ARRUDA BOTELHO E ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, REGINA RODRIGUES NAGAYAMA - OAB:OAB/MT 20.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 10h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 752857 Nr: 9225-67.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 04 DE JULHO DE 

2018, ÀS 14H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782628 Nr: 7262-87.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 01 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 744427 Nr: 4612-04.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANDIR DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA EMANUELE MULLER 

- OAB:OAB/MT17.812

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 04 DE JULHO DE 

2018, ÀS 17H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 802837 Nr: 15540-77.2015.811.0003

 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: PEDRO SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A
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 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 70, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11 DE JULHO DE 

2018, ÀS 16H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770848 Nr: 2559-16.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SIMON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA LIMA TOMAZ 

MEDEIROS - OAB:18263/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 183, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11 DE JULHO DE 

2018, ÀS 17H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 713322 Nr: 8435-54.2012.811.0003

 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: ALMIRO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 125, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 14H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700943 Nr: 8915-66.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 182, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 26 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441232 Nr: 9901-54.2010.811.0003

 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: CARMELINO ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR OLIVEIRA MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIOMAR OLIVEIRA 

MENDONÇA - OAB:14330/GO

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 252, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 15 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 425150 Nr: 7269-89.2009.811.0003

 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: TANIA MARIA MARCOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 135, 

que designouAUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 29 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 441816 Nr: 10486-09.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Iintimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 249 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 15 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 17h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 412621 Nr: 8552-84.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BUENO CREVELARI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 353, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 15 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 730668 Nr: 11230-96.2013.811.0003

 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: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, COOPERSERRA 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, CAMILA STOFELES CECON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 16.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:232.070/SP, 

GABRIEL GAETA - OAB:, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 96, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 18 DE JULHO DE 

2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717476 Nr: 12915-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, 

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 141, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11 DE JULHO DE 

2018, ÀS 15H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 408284 Nr: 3973-93.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A C DA SILVA IMPORTACAO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISANET COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS 

DE PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7322-A, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI 

- OAB:7568-B/MT, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:132321/SP, 

WILSON ROBERTO PEIXOTO JÚNIOR - OAB:8032-B

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 446, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 18 DE JULHO DE 

2018, ÀS 14H.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 733646 Nr: 13599-63.2013.811.0003

 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: DEVCOT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO LACERDA DE 

BARROS - OAB:77.581/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha 287, 

que designou audiência de Conciliação PARA O DIA 18 DE JULHO DE 

2018, ÀS 17h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 705104 Nr: 13082-29.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DOS ANCHIETA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca da r. Decisão de folha 126, a 

seguir: " 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 04 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 856555 Nr: 1985-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO, RUFINA 

SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, uma vez que as providências solicitadas são 

incompatíveis com a finalidade desta missiva, incumbindo ao juízo 

deprecante a realização de pesquisas por meio dos sistemas 

informatizados.

Desse modo, devolva-se à Comarca de origem consignando as 

homenagens e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811324 Nr: 18355-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SCANDIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, haja vista que o bem indicado já possui restrição.

Desse modo, intime-se o exequente a indicar novos bens penhoráveis do 

devedor, sob pena de suspensão do processo, conforme artigo 921 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 10349-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o petitório retro, porquanto já deferido às fls. 268.

Desse modo, intime-se o exequente a indicar novos bens penhoráveis dos 

devedores, sob pena de suspensão do processo, conforme artigo 921 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 701207 Nr: 9185-90.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSLEC OLIVEIRA SOUZA, ADRIANA DOS SANTOS 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISSON ALVES GONÇALVES, CARLOS 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como 

perito nestes autos para a realização da prova postulada pela parte autora 

o Sr. ADALBERTO LOPES DE SOUSA JÚNIOR, arquiteto, com endereço na 

Rua Dom Pedro II, n°. 1322, Centro, CEP: 787.002-20, nesta cidade, fone 

(66) 3421 9577 e/ou (66) 9 9988 4750.

 Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

estabelecido a titulo de honorários periciais.

Intimem-se as partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) 

apresentem eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; 2) indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, CPC/2015).

 Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente proposta de 

honorários, bem como currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015).

 Tão logo apresentada a proposta de honorários, devem ser as partes 

intimadas para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias (art. 465, § 3º, CPC/2015).

 Ressalte-se que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual os honorários periciais serão pagos pelo Estado 

de Mato Grosso (art. 95, § 3°, do CPC/15).

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816220 Nr: 1649-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como 

perito nestes autos para a realização da prova postulada pela parte autora 

o Engenheiro Eletricista GABRIEL NOGUEIRA DUARTE, devendo ser 

intimado na Rua Dom Pedro II, n° 100, Residencial De Ville, Apto 04, Jardim 

Mato Grosso, Rondonópolis/MT, fone (66)99223-7381.

Fixo, para a entrega do laudo, o prazo de30 (trinta) dias contados do 

recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser 

estabelecido a titulo de honorários periciais.

Intimem-se as partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) 

apresentem eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; 2) indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, CPC/2015).

Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente proposta de 

honorários, bem como currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2º, CPC/2015).

Tão logo apresentada a proposta de honorários, devem ser as partes 

intimadas para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias (art. 465, § 3º, CPC/2015).

Ressalte-se que a parte autora, que postulou a realização da aludida 

prova, é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual os 

honorários periciais serão pagos pelo Estado de Mato Grosso (art. 95, § 

3°, do CPC/15).

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 452791 Nr: 7970-79.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SIMON FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERILENE PEREIRA DE 

ANICESIO - OAB:18944, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 2018, às 08h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 824369 Nr: 4381-06.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Vistos etc.

Intime-se o devedor para manifestar especificamente sobre o pedido de 

adjudicação de fls. 49, nos termos do art. 876, §1º, do CPC/15, em 05 

(cinco) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 436716 Nr: 5384-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099, 

JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por sua 

homologação.

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;

(...)”.

Diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas partes, 

HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, “b”, da 

Lei 13.105/15.

 Custas conforme sentença de fls. 248/252. Honorários na forma 

pactuada.

Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia ao prazo recursal.

Nada mais havendo pendente, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 418902 Nr: 1283-57.2009.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BANESPA S/A, 

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (UNIMED 

CENTRAL NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - 

OAB:5274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GABRIELA ALVES DE DEUS - 

OAB:13235-A/MT, MARIO ARTHUR AZUAGA M. BUENO - 

OAB:135.628/SP, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 Vistos etc.

Intime-se a Central Nacional da Unimed para comprovar o restabelecimento 

do plano de saúde contratado pelo demandante, consoante decisão final 

proferida e determinações de fls. 579 e 584, em 10 (dez) dias, sob pena 

de multa em parcela única de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 414615 Nr: 10258-05.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177.342-SP

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar especificamente quanto às 

alegações de pagamento da franquia e pretensão de extinção do feito pelo 

pagamento, formuladas pela parte demandada às fls. retro, em 10 (dez) 

dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773012 Nr: 3563-88.2015.811.0003

 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: GR GLOBAL RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SOLUÇÃOES TECNICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:17.422

 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 17 DE 

OUTUBRO 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.: 712143 Nr: 7193-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 19 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 736669 Nr: 15961-38.2013.811.0003

 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: JEFERSON VALENZUELA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 19 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 773012 Nr: 3563-88.2015.811.0003

 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: GR GLOBAL RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL SOLUÇÃOES TECNICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:17.422

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 17 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700938 Nr: 8910-44.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARESNDE 

CASTRO - OAB:20559, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, 

Lais Carmo - OAB:26.630-CE

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 29 DE AGOSTO 

DE 2018 ÀS 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 379307 Nr: 7629-29.2006.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIANO LIMEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 
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OAB:8.521/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, WILLIAN JOSE DE 

ARAUJO - OAB:MT/3928

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 16h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 442152 Nr: 10820-43.2010.811.0003

 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: DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSELERI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Intimação dos patronos das partes, acerca do r. Despacho de folha retro, 

que designou AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747741 Nr: 6594-53.2014.811.0003

 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: PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHOS E IMPRESSORAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos em correição. O feito ora em exame está em ordem, aguardando a 

prolação de sentença, o que, evidentemente, demanda estudo da causa. 

Assim, e considerando que este Juízo tem priorizado, conforme orientação 

da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e do próprio Conselho Nacional 

de Justiça, a prolação de sentenças de processos incluídos nas Metas 

CNJ (entre os quais não se inclui o presente), a par da impossibilidade de 

se proferir sentenças em todos os feitos no período correicional, dada a 

existência de grande demanda neste Juízo, especialmente pelo período 

que permaneceu sem magistrado aqui atuando com exclusividade, 

inclua-se este feito no Plano de Ação previsto no artigo 21, V, da 

CNGC/MT, para que seja julgado após a correição. Encerrado o período 

correicional, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 347090 Nr: 2529-30.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHESAN IMPLEMEN.E MAQUI.AGRICOLA TATU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, requeira o que 

entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-14.2017.8.11.0003

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:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 11199269, 

R$504,07 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

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: 1004342-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO NADAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 11199691, 

R$504,07 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 DEPÓSITO EM 

CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 0551-7, C/C 

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: 1003508-52.2017.8.11.0003

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:

RODONETTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11200022, R$2.509,16 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 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: 1002338-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. R. (AUTOR)

LUCIANA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

TATIANE SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

11198987, R$2.241,52 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 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 
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88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002665-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VCB COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SELEGHINI JUNIOR OAB - SP144709 (ADVOGADO)

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

12157513, R$253,39 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 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: 1002893-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID Nº. 

12157826, R$506,79 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$13,50 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 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: 1002106-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEITIRO UMEKAWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA DA 

PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA ID 12491386, INFORMANDO 

PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO, PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004768-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GAIVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CAMPOS BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

12683849, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANE RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LURDES RAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11998995, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003145-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS DA SILVA TAVARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12648865, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005783-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BELLINTANI (EXECUTADO)

ALBERTO JOSE DELAI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12722950, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002201-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12433937, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006029-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUCAS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12035743, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA REZENDE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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: 1005946-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DA SILVA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008011-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRMONDES MARTINS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (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: 1002713-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LIMA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

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: 1008287-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008795-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BOTUVERA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

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: 1008857-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA CASSEB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (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: 1009318-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009410-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005857-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ARCANJO DE OLIVEIRA (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, 
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TENDO EM VISTA CERTIDÃO DO OFICIAL ID 11824066.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010419-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAPTER RIBEIRO FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12567491, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12084851, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SOUZA FONTES (EXECUTADO)

M S FONTES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11817924 E 12380049, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-34.2017.8.11.0003

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:

MARIO JORGE BUCATER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11809013, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TEODORO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11938923, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003325-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEIA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12010614 E 11983838, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002800-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12548690 E 12548887, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003195-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA CARDOZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12650178, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792859 Nr: 11478-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & LEITE - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a decisão de fls. 46 já foi devidamente cumprida, estando as 

pesquisas detrminadas encartadas às fls. 47/52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405014 Nr: 749-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO DO VALOR DO 

DÉBITO APURADO POR MEIO DO CÁLCULO DE FLS. 408/409, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, BEM COMO DA DEVEDORA BIGOLIN MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS DESCRITAS NO CÁLCULO DE FLS. 400/401, NO 

MESMO PRAZO SUPRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 45190 Nr: 2607-39.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COSTA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES, FABIANA GUIMARAES COSTA MARQUES, ADEVAIR 

FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, FERNANDA LIMA - OAB:186.247-OAB/SP, THIAGO 

NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:OAB/SP225901

 INTIMAÇÃO DO CREDOR DO INÍCIO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS DA SRA. 

PERITA NOMEADA - FLS. 274/277, CONFORME REQUERIDO ÀS FLS. 284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723898 Nr: 4897-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILH0 - OAB:3.154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 723898

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430502 Nr: 12396-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. G. FUSTAINE E CIA LTDA ME, SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 430502

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, do CPC, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do lapso suspensivo sem manifestação, intime o 

exequente para que promova o andamento do processo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as 

advertências previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788923 Nr: 9788-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ORONDJIAN - 

OAB:5.314, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:OAB/MS/12819, 

EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17701, MARCELO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:6.389-MS, THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 CD. PROC. 788923

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que a matrícula juntada pela parte 

executada (fls. 80/82) está incompleta. Deste modo, determino a intimação 

dos devedores para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos a 

matrícula atualizada e completa do imóvel indicado.

Vindo aos autos o documento, dê-se vista ao credor pra manifesta-se 

sobre a petição à fls. 76, no mesmo prazo alhures mencionado.

Após, voltem-me conclusos para análise do pedido constante à fls. 131 e 

150.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434089 Nr: 2755-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES MARQUES, MARCIO 

RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 434089

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do executado para 

que indique quais e onde estão os bens sujeitos à penhora.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 194, devendo este 
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promover o regular andamento do feito, indicando os bens que se 

pretende penhorar para satisfação da dívida ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416961 Nr: 12599-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMILE TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVALDO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:30.959PR

 Código Processo nº 416961

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a petição à fls. 

429/430 se encontra apócrifa. Dessa forma, determino que o credor, 

subscreva a petição mencionada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena do seu não conhecimento.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704905 Nr: 12883-07.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFOGRAF PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, 

ANILTON NEVES DA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Código Processo nº 704905

Vistos etc.

Considerando o valor depositado pelo Banco do Brasil S/A à fls. 328/329 a 

favor do executado Banco Bradesco S/A, defiro o pedido de levantamento 

da quantia no importe de R$ 9.919,36 (nove mil novecentos e dezenove 

reais e trinta e seis centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 

354, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Custas já recolhidas (fls. 339/341 e 343/344).

 Após, remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879754 Nr: 10176-56.2017.811.0003

 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: ELISANDRA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GIMENES MOTA 

REZENDE - OAB:39274/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Código Processo nº. 879754Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”:“O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé.O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.”O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma 

possível.Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de 

Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 

2016:“(...)Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, 

deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício 

pelo juízo, desde que interessem ao processo.A mera alegação da parte 

que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a especificação das 

p r o v a s  p e l a s  p a r t e s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . I n t i m e . 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818954 Nr: 2540-73.2016.811.0003

 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: VALTER DOMICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 CCódigo Processo nº. 818954

Vistos etc.

 Intime a requerida na pessoa do patrono constituído, para efetuar o 

depósito dos honorários pericias no importe de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), diretamente na conta bancária em nome do perito (fls. 

141), bem como para manifestação da petição e documentos à fls. 

145/148, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750930 Nr: 8250-45.2014.811.0003

 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: ESPÓLIO DE NOADIA HELENA DE OLIVEIRA PEDROSA, 

MIDIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código Processo nº 750930

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 133/135 e ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 13.285,88 (treze mil duzentos e oitenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 

137/138, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Deixo de determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com 

prestação jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de 

sentença.
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Cumprida a determinação e, não havendo manifestação das partes e 

custas pendentes a serem recolhidas, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 337234 Nr: 5608-51.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA LOGISTIC DO BRASIL LTDA, MARIA 

IGNEZ MAZZINI TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 Código Processo nº. 337234

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido constante à fls. 400, intime o credor para que 

traga aos autos o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos.

 Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 761147 Nr: 14015-94.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA BEATRIZ WILLKON, MARLI CECILIA BAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE SOUZA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310/MT, RENATA CATRAN - OAB:SP 321687, SÉRGIO 

BERMUDES - OAB:OAB/RJ 17587

 Código Processo nº. 761147

Vistos etc.

NARA BEATRIZ WILLKON E MARLI CECÍLIA BAIER, já qualificadas nos 

autos, ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

ALIMENTOS PROVISIONAIS em face de ADRIANA DE SOUZA E HDI 

SEGUROS S/A, também qualificados no processo.

 Na decorrer do processo as partes noticiam a realização de acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção (fls. 170/171).

A segunda requerida informa o cumprimento da transação (fls. 172/173).

 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. Julgo extinto o processo com amparo do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. Considerando a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 02 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452045 Nr: 7224-17.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPMDC, SPMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDMEMDR, FGJ, ASMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Código Processo nº. 452045

 Vistos etc.

Intime o requerente para cumprir integralmente a decisão constante à fls. 

321, indicando o endereço para citação dos pais e nascituros constantes 

dos prontuários números B1080134 e B1080137 (fls. 36-v) também 

nascidos em 13/05/1995, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Rondonópolis-MT, 02 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701073 Nr: 9051-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO DELMUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 Vistos etc.

 Sobre a petição do executado à fls. 141/145, dê-se vista ao exequente 

para manifestação em 05(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 13008 Nr: 7747-25.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDES DE SOUZA, 

IVANILDE DE SOUZA, JOSE ANTONIO COELHO DE ARAUJO, MARCELLA 

SOUZA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Código nº. 13008.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, apesar de irrisório perante o valor do débito, 

decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta 

bancária em nome da executada Marcella Souza Maciel no importe total de 

R$ 183,46 (cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).

 II - Intime a executada, na pessoa do seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para manifestar acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Intime a exequente para no mesmo prazo supra, manifestar se tem 

interesse nos valores bloqueados.

IV - Vinda as manifestações, voltem-me os autos conclusos, 

imediatamente.

V - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733982 Nr: 13866-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 Código nº. 733982.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime o credor 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717879 Nr: 13325-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. F. PINHEIRO E CIA LTDA, (BRASIL DIESEL PEÇAS E 

SERVIÇOS-EVOLUÇÃO MECÂNICA), JADERSON CESAR BARBIERI, JOSE 

SEVERINO RIBEIRO, EUFABRICIO ALESSANDRO FREITAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. TERRA - ME, EUGENIO FERREIRA PIRES 

TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

L I M A  -  O A B : M T / 7 0 3 9 - B ,  P A T R I C I A  M E I R E L L E S 

WICZOREK(ATUALIZADO) - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 717879.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 22.453,66 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e três 

reais e sessenta e seis centavos), liberando-se o valor que ultrapassar o 

crédito.

II - Tendo em vista que a devedora foi citada por edital, expeça edital de 

intimação com prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca da 

indisponibilidade dos valores. Dê ciência do bloqueio dos valores para a 

curadora especial nomeada para a executada.

 III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814917 Nr: 1179-21.2016.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL MEDEIROS FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, ÉLIS ANTONIO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13.603-E, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 CD. PROC. 814917

Vistos etc.

Considerando a petição à fls. 105, bem como a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça à fls. 80, determino o desentranhamento do mandado de busca e 

apreensão para cumprimento da diligência.

 Deixo de determinar a baixa do veículo junto ao sistema Renajud, vez que 

não há decisão judicial nos autos neste sentido.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440861 Nr: 9530-90.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 violação a literal dispositivo de lei, e JULGO PROCEDENTE a ação 

rescisória para rescindir o acórdão prolatado no de Agravo de Instrumento 

n.º 54856/2013 e desconstituí-lo, afastando, portanto, a multa diária pelo 

cumprimento da obrigação, bem como para que seja considerada cumprida 

a sentença judicial de fls. 55/61 transitada em julgado, declarando, 

também, extinta a Ação Mandamental convertida em execução de 

sentença processo n.º 9530-90.2010.811.0003, código 440861, em tramite 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, diante da integral 

satisfação da tutela jurisdicional pelo exequente..."Dessa forma, em 

cumprimento ao julgado alhures mencionado, julgo extinta a presente Ação 

Mandamental convertida em cumprimento de sentença. Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. Determino a baixa das penhoras sobre os imóveis 

descritos à fls. 310.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . I n t i m e .  C u m p r a .  E x p e ç a  o 

necessário.Rondonópolis-MT, 11 de abril de 2.018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402811 Nr: 16309-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA, ORLANDO PORTIGUARA VIEIRA OSORIO, LEANDRO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CD. PROC. 402811 Vistos etc. FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, 

qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida à fls. 181, alegando a existência de omissão e 

contradição no decisum. (...) No caso em tela o fim colimado pela parte 

embargante afigura verdadeiro reexame da causa, e as alegações de 

existência de interesse processual deverão ser debatidas em recurso 

próprio para tal desiderato. Logo, não estão presentes os pressupostos 

específicos para o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por 

não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantendo a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 .Código nº 781209.

Vistos etc.

Tendo em vista que já houve apresentação de contestação, e ante o 

disposto no artigo 485, §4º, do CPC, intime a demandada para manifestar 

anuência acerca do pedido de desistência formulado à fls. 139, bem como 

sobre o documento à fls. 140/141, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434524 Nr: 3190-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL SUMARE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/PR19937

 CD. PROC. 434524

Vistos etc.

HOTEL SUMARÉ LTDA. ME, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, também qualificado no processo.

 No curso do processo a parte credora vem informar que o executado 

satisfez a obrigação (fls. 327).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716896 Nr: 12300-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA Z DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT7130

 CD. PROC. 716896

Vistos etc.

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO contra MARCIO ROGERIO BERTONI, também 

qualificado no processo.

 No curso do processo a parte credora vem informar que o executado 

satisfez a obrigação e requer a extinção do feito (fls. 125).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda a baixa da penhora efetuada à fls. 111, expedindo o necessário. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755821 Nr: 10755-09.2014.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FELIPE ABRANTE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 755821

Vistos etc.

 Indefiro o pedido à fls. 70, visando o arquivamento provisório do feito, 

ante a ausência de previsão legal.

Desse modo, determino a intimação do autor para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime a instituição 

financeira, pessoalmente por seu representante legal, para promover o 

andamento do feito, no mesmo prazo alhures concedido, sob pena de 

extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740161 Nr: 2100-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA GARCIA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR APARECIDO LOPES MELO, SANDRO 

HENRIQUE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº. 740161.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os credores 

para promoverem o regular andamento do processo, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 292864 Nr: 7176-73.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, SEBASTIAO PAULA DO CANTO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OLIMPIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA OLIMPIA DA COSTA - 

OAB:1.305-4

 Código nº. 292864.

 Vistos etc.
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A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os credores 

para promoverem o regular andamento do processo, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706700 Nr: 1431-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOPHER CERQUEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 706700.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime os credores 

para promoverem o regular andamento do processo, indicando outros 

bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716350 Nr: 11726-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEIA MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 716350.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a exequente 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411052 Nr: 7150-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON OTAVIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/O, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 411052.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 53,80 (cinquenta e três reais e oitenta centavos).

 II - Tendo em vista que o devedor não possui advogado constituído, 

intime-o, pessoalmente via ARMP, bem como o exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos 

artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727316 Nr: 8199-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código nº. 727316.

 Vistos etc.

Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores que 

totalizam o importe de R$ 31,42 (trinta e um reais e quarenta e dois 

centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 84.371,50 (oitenta e quatro mil 

trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), conforme consta à 

fls. 116-v.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório perante o 

débito.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia indisponibilizada pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor acerca dos detalhamentos das ordens judiciais, bem como, 

para promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730237 Nr: 10826-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALLISON GUTIERRES MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 Código nº. 730237.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado, no 

importe de R$ 2.184,48 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e 

oito centavos).

 II - Intime o devedor, por intermédio de seu patrono constituído, para 

manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV – Proceda a Sra. Gestora a abertura de novo volume do processo, 

observando os termos da CNGC/MT.

 V- Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 443760 Nr: 12429-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ROBERTO COLETO, LUCINEIA DE 

CASSIA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 443760.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online restou infrutífera. Assim, intime a exequente 

para promover o regular andamento do processo, indicando outros bens 

passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812316 Nr: 220-50.2016.811.0003

 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: SEBASTIÃO SOBRINHO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - OAB:, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735 OAB/MT, RAFAEL 

BARBOSA PARACAMPOS - OAB:

 Código nº. 812316.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 102, defiro o levantamento 

dos valores constantes à fls. 98, observando os dados bancários 

fornecidos, nos termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63260 Nr: 11809-06.1997.811.0003

 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: LOURDES GONÇALVES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE BARBOSA RONDON, 

DEUSANIR HENRIQUE DE SANTANA, ANDREIA PINHEIRO, DYANARA 

CAROLINE FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIULA ANDREIA 

CIARINI VIOTT, para devolução dos autos nº 11809-06.1997.811.0003, 

Protocolo 63260, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 8409-52.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FLAVIO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI GIACOMELLI, EDEGAR LUIZ TOMBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO NAVES 

PASCHOAL, para devolução dos autos nº 8409-52.1995.811.0003, 

Protocolo 33741, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711004 Nr: 5995-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDELVANDA RODRIGUES DE 

MORAES - OAB:23583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17757, JOSÉ FÁBIO P. FERRARINI - OAB:MT - 14864

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO ROQUE 

GUARESCHI, para devolução dos autos nº 5995-85.2012.811.0003, 

Protocolo 711004, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824702 Nr: 4511-93.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY KAIRON MARCELINO DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19897

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCAS BRAGUIM 

PINA, para devolução dos autos nº 4511-93.2016.811.0003, Protocolo 

824702, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814357 Nr: 997-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAULO 

GIACOMOLLI, para devolução dos autos nº 997-35.2016.811.0003, 

Protocolo 814357, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 14642-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKOA, NILVACI ARAUJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 14642-64.2015.811.0003, 

Protocolo 800694, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748616 Nr: 7032-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 7032-79.2014.811.0003, 

Protocolo 748616, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 714423 Nr: 9625-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ANTONIO ZONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UM INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DECOUSSAU TILKIAN 

- OAB:OAB/SP234.119

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DAS CONTAS APRESENTADAS 

PELO DEVEDOR ÀS FLS. 721/793, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712163 Nr: 7214-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME, 

NAYANYPHER LOIOLA GOMES, JF VEÍCULOS LTDA-ME, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intime os executados, na pessoa de seu patrono constituído nos autos, 

para pagamento do débito no valor de R$ 25.312,08, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 777443 Nr: 5249-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Intime o executado para pagamento do débito no valor de R$ 10941,36, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez 

por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 771041 Nr: 2695-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWERTON JIMMI ARRUDA SILVA, DIMITRI LEVINE 

PEREIRA CARVALHO FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Intime a executada para pagamento do débito no valor de R$ 11.214,12 e 

ainda honorários de sucumbência no valor de R$ 1.458,37, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708650 Nr: 3519-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MÔNICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8671/MT, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19640/O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - 

OAB:OAB/PA 17.007, RENAN SENA SILVA - OAB:OAB/PA - 18845

 Intime as executadas, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito no valor de R$ 39.256,15, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700869 Nr: 8841-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MALVEZZI LTDA ME, MAURICIO 

MALVEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 Intime a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito no valor de R$ 28.927,13, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002547-14.2017.8.11.0003

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:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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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 

1002547-14.2017.8.11.0003 Visto em Correição. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

WILTON OLIVEIRA -ME, também qualificada no processo. Observa-se no 

Id. 6693731, a determinação para que o banco autor efetuasse o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo legal. Intimado na 

pessoa de seu patrono regularmente constituído, o autor nada manifestou. 

No decorrer do processo o demandante pleiteia pela desistência da ação 

com sua consequente extinção (Id. 8263633). 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 o demandante ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em face da angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas, permanecendo, entretanto, o nome do devedor das custas 

processuais 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: 1004342-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO NADAL (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 

1004342-89.2016.8.11.0003 Visto em Correição. BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

JACINTO NADAL, também qualificado no processo. Observa-se a decisão 

no Id. 3651782, que o requerente foi intimado a efetua o recolhimento das 

custas/taxas judiciárias, no entanto quedou-se inerte. Logo após, o 

demandante pleiteia pela desistência da ação com sua consequente 

extinção (Id. 4559941). 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. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas, permanecendo, entretanto, 

o nome do devedor das custas processuais 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: 1003508-52.2017.8.11.0003

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:

RODONETTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (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 . 

1003508-52.2017.8.11.0003 Visto em Correição. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, já qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de RODONETTO 

SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, também qualificado no processo, 

visando a busca e apreensão do bem descrito na exordial. Intimado para 

efetuar o recolhimento das custas/taxas judiciárias, o banco autor noticia 

a realização de acordo e pleiteia pela desistência da ação (Id. 8175960). 

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 determina a baixa 

junto ao sistema Renajud, vez que não houve determinação para esse fim. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas, 

permanecendo, entretanto, o nome do devedor das custas processuais 

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: 1002893-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002893-62.2017.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Gmac S/A. Requerida: D Q Silva e Cia Ltda Me Visto 

em correição. BANCO GMAC S/A., qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra D Q SILVA E CIA LTDA ME, 

também qualificada no processo, objetivando a busca e apreensão do bem 

móvel descrito na exordial. Foi determinada a intimação da parte autora 

para efetuar o depósito das custas processuais (Num. 7158519). Na 

sequência, o requerente pleiteia pela desistência da ação (Num. 7977066), 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud. 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, já que não houve tal restrição no presente feito. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Entretanto, 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

4ª Vara Cível

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004083-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (IMPUGNANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vista dos autos ao Ilustre Representante legal do Ministério Pùblico para, 

querendo, manifestar.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004252-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON GODOFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI OAB - MT0010888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

Vistas à Administradora Judicial, para sua manifestação, também devendo 

ser observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002405-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002404-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001054-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO NORTAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DE ALMEIDA PINHEIRO DA SILVA OAB - RO7495 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. Intime-se o Administrador Judicial do processo de 

recuperação judicial nº1001211-72.2017.8.11.0003, em trâmite perante a 

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT, para que se manifeste 

sobre a pretensão da parte autora. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006132-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006132-74.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 36.736,95; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/

[TÍTULOS DE CRÉDITO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO SOUZA NASCIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME Vistos e examinados. 

Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA, por 

estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se aos autos a que se 

referem. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no 

prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. 

Administrador Judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 5 

de abril de 2018. RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001287-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008558-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUSSOIS THERMITUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001289-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001291-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNANTE)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001060-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI FULADOR (REQUERENTE)

ILVONEI ZATT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para comparecer e apresentar o 

veículo a perícia designada para o dia 08/05/2018 , às 08:00 horas, na Av. 

Presidente Médici, nº 3821, Cidade Salmen, (Concessionária Chevrolet 

Zaher) Rondonópolis-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001978-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (AUTOR)

GIULIANO ALBERT BUZZO (AUTOR)

CLEDSON JOSE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

WILTON BELO FERREIRA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - MT5710/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da recuperanda para que manifeste-se sobre os embargos de 

declaração protocolados no ID. 10700032, no prazo do artigo 1.023, §2º, 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002379-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIT SUISSE PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (REQUERENTE)

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ASSIS DELARCO OAB - SP390488 (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR OAB - SP299907 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

Vista à Administradora Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008516-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008389-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JR SOLUCOES EM FINANCAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009478-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIDIO ALVES DE CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECINA DE FATIMA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA BORBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000929-97.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROSANGELA BARBOSA BORBA Parte 

Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Determino a intimação da autora para que, não 

podendo juntar a fatura eventual detalhada (com a demonstração de que 

os valores cobrados são referentes a consumo recuperado e custo de 

inspeção), traga aos autos, pelo menos, o histórico de sua UC, disponível 

até mesmo no site da requerida. Não cumprida a determinação no prazo 

legal, tornem os autos conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009502-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009502-61.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELVIS ANTONIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/1342070, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$964,39, 

com vencimento em 29/12/2017. DECIDO. Tendo a parte autora carreado 

ao feito provas de que encontra-se em situação de miserabilidade, 

defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos 

da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “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, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$964,39 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 
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do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$964,39, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação à fatura eventual no valor de R$964,39 com 

vencimento em 29/12/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de Maio de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS GUAPO (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002682-89.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: THIAGO MARTINS GUAPO Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/20859450, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$6.032,15, com vencimento em 30/04/2018. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “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, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$6.032,15 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$6.032,15, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 
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intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação à fatura eventual no valor de R$6.032,15 com 

vencimento em 30/04/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de Maio de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002686-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES BEZERRA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002686-29.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIEL SOARES BEZERRA Parte Ré: 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 

titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/9766809, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$4.008,38, com vencimento em 29/09/2017. DECIDO. Tendo a parte 

autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “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, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$4.008,38 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$4.008,38, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação à fatura eventual no valor de R$4.008,38 com 

vencimento em 29/09/2017. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de Maio de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 
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Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005254-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

LILIAN GOMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

GABRIEL SACHET (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005254-52.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 873.400,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO (172)/[SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE LEILÃO, EFEITO 

SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EMBARGANTE: KI-PIMENTA INDUSTRIA DE 

CONFECCOES LTDA - ME, LILIAN GOMES DE ARAUJO, GABRIEL SACHET 

Parte Ré: EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., SANDRA HELENA 

TURRA CHAVARELLI Vistos e examinados. KI-PIMENTA INDÚSTRIA E 

CONFECÇÕES LTDA ingressou com os presentes EMBARGOS À 

ARREMATAÇÃO com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do 

Banco BRADESCO S/A e SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI. 

Posteriormente apresentou emenda a inicial, alterando o nome da ação 

para “AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO e ATO DE ARREMATAÇÃO”. Na 

petição inicial a embargante fez o seguinte relato: “Os autores tiveram um 

imóvel de sua propriedade excutido e levado a leilão pelo Requerido de 

modo indevido, do qual a dívida se encontra pendente de discussão nos 

autos do processo de nº 1002259-66.2017.8.11.0003. Os autores 

adquiriram em 30/09/2011 o imóvel descrito e caracterizado na matrícula 

nº 43.405 do Cartório de Registro de Imóveis local. Em 30/11/2011 a 

primeira autora firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 237 

(Empréstimo – Capital de Giro), garantido por Alienação Fiduciária, no valor 

de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), que seriam divididos em 54 

parcelas, com início em 18/05/2012 até 18/10/2016. Vale salientar que das 

54 parcelas foram pagos 35 (trinta e cinco) parcelas totalizando um valor 

de R$ 249.294,50 (duzentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta centavos). Para garantia do contrato de 

empréstimo acima mencionado, foi dado em garantia pelos outros autores, 

em alienação fiduciária, o seguinte imóvel, qual seja: Um lote para chácara 

sob nº 08, da quadra 02, situado no Loteamento denominado Chácara 

Pica-Pau, Zona de Expansão Urbana desta cidade, com área de 3.000m² 

(três mil metros quadrados), melhor descrita e caracterização na certidão 

de matrícula do imóvel de nº 43.405 do CRI local. Insta salientar que no lote 

acima referido, constavam várias edificações que não estavam averbadas 

na citada matrícula, mas que tinha o banco requerido ciência das mesmas. 

Assim o lote com todas suas benfeitorias foi avaliado do seguinte modo: 1. 

Uma casa em alvenaria medindo 130 mts contendo: 02 quartos com 

armários, 1 banheiro, 1 sala, 1 cozinha, 1 lavanderia, garagem, avaliada 

em R$ 227.500,00. 2. Uma área de lazer em anexo a casa (quiosque), 

medindo 140m² (cento e quarenta metros quadrados), contendo 01 sala 

ampla, 01 banheiro, 01 quarto/dispensa, 01 salão com churrasqueira, 

armários embutidos, fogão e forno a lenha, 01 cozinha com armários 

embutidos, estrutura de madeira, avaliada em R$ 245,000.00. 3. Uma casa 

em construção medindo 340m² (trezentos e quarenta metros quadrados), 

contendo, 03 quartos, sendo 01 suíte, 02 banheiros, 01 lavabo, 01 sala, 01 

cozinha avaliada em R$ 130.900,00 (cento e trinta mil e novecentos reais) 

4. Um lote de terreno medindo 3.000m² (três mil metros quadrados) 

avaliado em R$ 270.000,00. Conforme acima mencionado, o contrato de 

empréstimo foi pago 35 das 54 parcelas, ou seja foi pago o proporcional 

de 64,81% (sessenta e quatro, virgula oitenta e um por cento) o que levou 

o banco requerido a proceder com a retomada da propriedade, 

procedendo com a execução extrajudicial, levando o referido bem a leilão 

nas datas de 20/05/2016, 31/05/2016, 18/04/2017, todas sem que fosse 

concretizada a venda. No entanto, em 26/07/2017, quando foi o imóvel 

mais vez levado a leilão extrajudicial, o mesmo foi arrematado pelo valor da 

dívida, qual seja, R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), ou 

seja, bem abaixo do valor de mercado. Ora, Excelência, conforme Laudo 

de Avaliação de abril de 2017, assinado pelo Corretor de Imóveis inscrito 

no CRECI sob o nº 5780, Valdinei dos Santos, (doc. Anexo) o imóvel 

leiloado está avaliado em R$ 873.400,00 (oitocentos e setenta e três mil e 

quatrocentos reais), ou seja, valor muito superior ao arrematado. Para 

tanto, servirá a presente para que sejam suspensos o efeitos da 

arrematação, haja vista a existência de fundada discussão sobre o valor 

devido no contrato de empréstimo firmado, e ainda pelo aviltamento do 

valor do bem, que foi colocado a venda por valor ínfimo, conforme laudo 

de Avaliação por profissional técnico”. Requereu o deferimento de liminar 

para que seja determinada a suspensão dos efeitos do leilão realizado em 

26/07/2017, até final decisão de mérito. DECIDO. Recebo a inicial como a 

ação autônoma, prevista no artigo 903, §4º, do CPC. Defiro à parte autora 

os benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver impugnação da parte 

contrária. No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “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, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da 

parte autora, haja vista que não há pronta comprovação da existência de 

irregularidades no leilão realizado, não tendo restado estampada nos 

autos a ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no CPC, capazes 

de invalidar a arrematação concretizada. Assim, não há verossimilhança 

nas alegações da autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da autora, o indeferimento da antecipação 

de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 
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RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 25 de Maio de 2018, às 10:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002666-38.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 14.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INTERPRETAÇÃO / 

REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RONIMARCOS GONCALVES SILVA Parte Ré: RÉU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos e examinados. 

RONIMARCOS GONÇALVES SILVA ingressou com a presente AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA em face de BV FINANCEIRA S.A. Na petição inicial a 

embargante fez o seguinte relato: “O autor celebrou com a empresa ré, em 

OUTUBRO DE 2015, a cédula de crédito bancário atinente ao contrato 

n.º12039000162803, na modalidade de financiamento bancário com 

cláusula de alienação fiduciária. Os valores envolvidos na avença estão 

resumidamente destacados na tabela abaixo: Valor Líquido do Crédito 

R$11.000,00 Valor da Parcela R$530,00 N.º de parcelas 48 Valor dos 

Encargos (Juros Remuneratórios + Outros Encargos) R$ 14.440,00. Após 

a realização do negócio jurídico, o autor passou a verificar, com o início do 

cumprimento das parcelas pactuadas, a distorção entre o valor financiado 

e os encargos cobrados pela ré. Ao verificar as cláusulas estabelecidas 

no instrumento contratual, o Autor percebeu uma série de irregularidades 

no tocante às cobranças, o que estava gerando prejuízos de ordem 

financeira em face do desequilíbrio na relação negocial. As obrigações 

estabelecidas, as cobranças realizadas no contrato e demais informações 

estão devidamente descritas na planilha em anexo à petição inicial. Assim, 

tendo como base as disparidades legais mencionadas, o autor acosta 

planilha com cálculos que demonstra o valor a ser pago: Valor 

incontroverso da parcela (após recálculo) R$ 310,60. Nesse compasso, 

uma vez atendidos os regramentos fixados na norma processual em liça, 

o autor pleiteia que a instituição ré seja instada a acatar o pagamento da 

quantia incontroversa acima mencionada. O autor destaca, mais, que as 

parcelas incontroversas serão pagas através de depósitos judiciais, no 

mesmo prazo contratual avençado. Assim sendo, diante do abuso de 

direito exercido pela instituição ré, o Autor busca junto ao Poder Judiciário 

a reapreciação de todas as cláusulas contratuais, visando a adequada 

estipulação das cobranças de encargos, de forma consonante à 

legislação e ao entendimento jurisprudencial vigente”. Requereu o 

deferimento de antecipação de tutela para que seja autorizado o depósito 

judicial das parcelas vencidas e vincendas (consoante à tabela de 

pagamentos juntada), conforme os valores incontroversos; para que o 

autor seja mantido na posse do bem; e para que o requerido seja impedido 

de incluir o nome do autor em quaisquer cadastros restritivos de crédito e, 

caso já o tenha feito, proceda a imediata exclusão, sob pena de multa 

diária. DECIDO. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, podendo 

haver impugnação pela parte contrária. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, 

há que se consignar que já é pacífico na doutrina e jurisprudência o 

entendimento de que a mera propositura de ação revisional de contrato 

não tem o condão de elidir a mora, conforme preceitua a súmula 380 do 

STJ, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das 

parcelas avençadas. Por outro lado, o artigo 328, §3º, do CPC prevê que o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO - CONTRATO BANCÁRIO - 

FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL E DEMAIS ABUSIVIDADES - MÉRITO DA AÇÃO - 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - PRESSUPOSTO NÃO-EVIDENCIADO - 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- LEGITIMIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL E MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - INVIABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 557 DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A alteração da taxa 

de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado e da comprovação do desequilíbrio contratual. A simples 

discussão judicial da dívida não tem o condão de permitir a consignação 

dos valores incontroversos, nem mesmo torna o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de crédito ou, ainda, inibir a retomada do 

bem, especialmente se não verificada a verossimilhança do direito 

invocado a título de descaracterizar a mora” (RAI 140557/2013 – Sexta 

Câmara Cível – Relator des. Guiomar Teodoro Borges – DJE 25/11/2013). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - DEPÓSITO JUDICIAL 

DA PARCELA CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DIRETO 
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AO CREDOR - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 285-B DO CPC – REVOGADO 

O DECISUM QUE DEFERIU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO DOS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - 

MULTA - INCOERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Para afastar a inscrição do 

nome dos cadastros de inadimplentes e evitar ação de busca e 

apreensão, o devedor deverá manter o contrato em dia, com o pagamento 

do valor integral das parcelas, acrescido dos encargos moratórios se 

vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no 

incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o parágrafo único do 

art. 285-B do CPC. Revogadas as imposições da decisão originária, 

torna-se incoerente a manutenção da multa pelo seu descumprimento. 

(RAI 138223/2013 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - DJE 14/04/2014). “AGRAVOREGIMENTAL – AGRAVODE 

INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL – 

LIMINAR DE ANTECIPAÇÃODE TUTELA INDEFERIDA - DEPÓSITO JUDICIAL 

– IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM INADMISSIBILIDADE – 

PAGAMENTO DEVE SER DIRETAMENTE AO CREDOR - MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B 

DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA- ART. 557,§1º-A, DO CPC – 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A orientação do STJ no incidente 

de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS e o §1º do art. 285-B do CPC é 

que para afastar a inscrição do nome dos cadastros de inadimplentes e 

evitar ação de busca e apreensão, o devedor deverá manter o contrato 

em dia, com o pagamento do valor integral das parcelas, acrescido dos 

encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, o que incorre no 

desprovimento do agravo regimental.” (RAI 48696/2015 – Segunda Câmara 

Cível - Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – j. 

13-05-2015). Ademais, no caso dos autos não se acha demonstrado, 

"prima facie", o direito invocado pelo autor, desafiando dilação probatória a 

alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo 

elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado, 

revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale 

ressaltar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança 

indevida e, sim, em mera alegação do requerente, não se pode afirmar que 

se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações. Portanto, 

em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom 

direito nas alegações do autor, contidas na inicial de sua ação revisional. 

Ademais, não se vislumbra no presente caso o periculum in mora, pois a 

mera discordância da parte autora em relação aos valores inseridos no 

contrato que celebrou, e o seu cálculo unilateral, não possui o condão de 

obstar a possível busca e apreensão do veículo financiado, sendo o 

ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto. 

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. 

MORA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º DO 

CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A simples discussão judicial da dívida 

não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor 

nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos 

seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a 

pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou 

prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, 

para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (Resp n. 

1.061.530, Se-gunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/2008). 2. Caracterizada a mora é possível a inscrição do nome do 

recorrido nos cadastros restritivos de crédito 3. Não remanesce o 

fundamento do acórdão recorrido com relação à manutenção do bem na 

posse do devedor, devendo, entretanto, tal pedido ser requerido em ação 

própria, uma vez que a discussão possessória foge aos limites da ação 

revisional. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 

(AgRg no REsp 1220427/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 24/09/2012). Assim, 

impossível o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para que o 

autor seja mantido na posse do bem e o requerido seja impedido de lançar 

o nome do devedor nos bancos de dados de proteção ao crédito, dada a 

inafastabilidade da mora pela propositura da demanda. Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida 

poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas 

provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de Maio de 2018, às 11:00 horas. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002687-14.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CONSÓRCIO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIANA CAMPOS GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS Vistos e examinados. MARIANA CAMPOS GONÇALVES 

ingressou com a presente AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face de Caixa Consórcios S/A Administradora de 

Consórcios. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: “A autora 

compareceu ao DETRAN/MT para vistoria com a finalidade de 

transferência do veículo placa NDN 7747, RENAVAM 00595337228, 

CHASSI 8AGSU19FOER146732, ano 2.014, veículo esse que adquiriu e 

esta pagando á REQUERIDA citada a cima, e sem nenhum atraso, 

conforme provas em anexo. Ao consultar a situação cadastral do veículo 

via DETRAN, a REQUERENTE foi informada de que o mesmo sofria a ação 

de busca e apreensão, Código 821303, tramitando na “QUARTA VARA 

CÍVEL” nesta cidade de Rondonópolis Mato Grosso. Depois de tomar 

ciência de tal fato, decidiu acionar a justiça, uma vez que esse mesmo 

erro já havia acontecido anteriormente, e sem que a REQUERENTE 

devesse algum valor a REQUERIDA, ao qual foi resolvido com muito 

transtorno e ligações aos atendentes que ficam transferindo ligações 

atrás de ligações até que a divida não devida fosse dado baixa”. 

Requereu a concessão de tutela antecipada, para que seja determinada a 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de transito e impedida nova 

inclusão, sob pena de multa diária. DECIDO. Considerando que a ação de 

busca e apreensão mencionada pela autora já foi encerrada (conforme 

consulta realizada no sistema Apolo nesta data); e tendo em conta que o 

relato dos fatos não se revelam totalmente compreensíveis, determino a 
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intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob pena de 

indeferimento, emende a inicial, esclarecendo o que pretende quando 

solicita “a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de trânsito e 

impedida nova inclusão”. Com a sua manifestação, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002820-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALVES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002820-56.2018.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO 

OU COISA (228)/[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MIGUEL ALVES BATISTA Parte Ré: RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos 

e examinados. MIGUEL ALVES BATISTA ingressou com a presente AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER ANTECEDENTE 

em face de BANCO PAN S.A. Na petição inicial o autor fez o seguinte 

relato: “O autor contratou crédito com o Banco requerido, no mês 04/2014, 

através de Cartão de Crédito PAN numeração final 3088, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), vindo a efetuar o pagamento das faturas no valor 

mínimo, seja na primeira parcela foi efetuado o pagamento no valor de R$ 

250,66 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos). Assim 

se sucederam nos meses seguintes, onde o autor efetuava somente o 

pagamento dos valores mínimos da fatura, os quais vinham descontados 

diretamente em sua folha de pagamento. Ocorreu que, mesmo efetuando o 

pagamento dos valores mínimos, o que necessáriamente cobre os valores 

totais dos encargos moratórios os quais comtemplam os juros moratórios e 

demais despesas do cartão rotativo, o valor da divida do autor somente 

aumentou com o passar do tempo, sendo que no mês de 02/2018 o valor 

pago foi de R$ 436,61 (quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e um 

centavos) e a dívida junto ao Cartão estava, mês 03/2018, no valor de R$ 

8.120,49 (oito mil cento e vinte reais e quarenta e nove centavos). Cabe 

salientar que, durante todo o periodo o autor não efetuou o uso do cartão 

em nenhuma outra compra. No entanto, o valor descontado do pagamento 

referente a fatura mínima sempre aumentou. Por diversas vezes houve o 

contato telefônico do autor com o banco réu para que este demonstrasse 

qual foi à evolução mensal dos juros e de que forma foram cobrados, no 

entanto nunca houve resposta por parte do banco réu. O último contato 

com o banco réu se deu no mês de março de 2018, protocolo de 

solicitação nº 503235-2, onde o autor solicitou novamente a planilha da 

evolução dos juros e questionou o porquê dos valores terem aumentado 

tanto, porém até o presente momento não houve resposta alguma. 

Verificando que o valor somente aumentou com o passar dos anos o autor 

efetuou o pagamento integral da fatura, pois em 04 (quatro) anos, mesmo 

havendo o pagamento mínimo da fatura, a sua dívida quadriplicou. Como 

não fora demosntrada administrativamente qual a evolução da dívida, ou 

seja, de que forma alcançou tal valor, não há outra forma para o autor que 

propor a presente ação com o intuito de verificar as alíquotas de juros 

cobradas, amortizações, tarifas, taxa de permanência e demais encargos 

para, posteriormente, propor Ação Revisional c/c Restituição de Valores 

Pagos e Indenização por Danos Morais”. Requereu a intimação do 

requerido para exibir os extratos referente a evolução da dívida, bem 

como os extratos mensais detalhados das faturas com o valores 

devidamente pagos. DECIDO. Defiro ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita, podendo haver impugnação da parte contrária. Verifica-se dos 

autos que a petição inicial observou as previsões do artigo 397 do CPC, 

tendo a parte autora individualizado o documento que pretende ver 

exibido; indicado a finalidade da prova e os fatos que se relacionam com o 

documento solicitado; e apontado as circunstâncias em que se funda para 

afirmar que o documento existe e está em poder da parte requerida. Desta 

maneira, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e determino o processamento da 

ação, na forma prevista nos artigos 396 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Determino a intimação do requerido para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, dê a sua resposta. Decorrido o prazo, com ou sem 

resposta, impulsione-se o feito para a manifestação da parte autora, no 

prazo legal. Em seguida, tornem à conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 18 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009119-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 770048 Nr: 2198-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFREIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/15211

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 76/78, no que tange ao pleito de 

oficiamento, proceda-se a pesquisa junto ao sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à parte exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775472 Nr: 4424-74.2015.811.0003

 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 TACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, GENERAL MÁQUINAS 

PARA ESCRITORIO EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 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. 

187.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 
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instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

196), 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.

 No que tange à devolução do cheque, considerando o teor da petição de 

fls.193, diga o exequente Antônio Tacio da Silva, 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.: 819099 Nr: 2598-76.2016.811.0003

 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: LUIZ AMERICO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO, FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - OAB:OAB/GO 

39498

 Vistos e examinados

Em análise à pauta de audiências deste gabinete, constatou-se que existe 

outra audiência marcada para a mesma data e horário (09/05/2018, às 

14h00min; autos 1003060-16.2016.8.11.0003) razão pela qual, redesigno 

a audiência destes autos para o dia 29/05/2018, às 14h30min. Intimem-se 

as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317520 Nr: 1344-64.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, LETÍCIA RODRIGUES ALVES DE PINHO 

- OAB:OAB-MT 22923/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 Vistos examinados.

Tendo em vista que o presente feito é uma ação executiva, não há que se 

falar em sentença de mérito, como alegou a Administradora Judicial às fls. 

31.

Desta feita, e considerando os requerimentos formulados às fls. 39, 

determino nova intimação da Administradora Judicial para que no prazo de 

10 dias, manifeste-se nos autos, formulando as solicitações 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.: 800496 Nr: 16863-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 Vistos examinados.

Defiro pedido formulado pelo Administrador Judicial às fls 69 dos autos.

 Intime-se, como requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317202 Nr: 897-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MINUANO AGROPECUARIA LTDA, DALTRO EDSON 

DOS SANTOS DAMIAN, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS RONDONOPOLIS 

LTDA, SARA MARIA WIECZOREK, NARA REGINA WIEZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - 

OAB:3626/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - 

OAB:OAB/MT 14.895

 Vistos examinados.

Considerando a petição que aportou dos autos, às fls. 887/889, antes de 

apreciar os requerimentos formulados pela administradora judicial (fls 886) 

determino a intimação desta para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se 

sobre os termos da mencionada peça de fls. 887/899.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789139 Nr: 9879-20.2015.811.0003

 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): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 Vistos examinados.

Intime-se o Administrador Judicial da requerida para que tome ciência da 

existência da presente ação e, ao prazo de 10 dias, formule os 

requerimentos que entender pertinentes.

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.: 812958 Nr: 507-13.2016.811.0003

 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: CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA, ALEXANDRE BOFF, 

EDUARDO LUIZ BOFF, BANCO DO BRASIL S.A, GLAUCIA ABULQUERQUE 

BRASIL, DALVA MARIA TESSER BOFF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos examinados.

Intime-se a Administradora Judicial para que, no prazo de 10 dias, 

manifeste-se sobre a petição da recuperanda, às fls. 913/918.

 Intime-se também a recuperanda para que, no prazo legal, traga aos 

autos os documentos solicitados pelo Ministério Publico às fls. 907.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873299 Nr: 7749-86.2017.811.0003

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: BRD- BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA 

EMPRESARIAL S.A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A, BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN WELLINGTON VOLPE 

VELLASCO - OAB:219926, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:OAB/MG 70429

 Vistos examinados.

Acolho a r. cota ministerial de fls. 92 e determino a intimação da autora 

para que, no prazo legal, carreie ao feito os contratos mencionados pelo 

D. Promotor Justiça.

Com a juntada, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público, para que 

se manifeste, no prazo legal.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 873292 Nr: 7746-34.2017.811.0003

 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: SETENGE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A, BRASAGRO FERTILIZANTES MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO - OAB:18381/O, PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - 

OAB:OAB/MG 70429

 Vistos examinados.

Face a nítida presença de interesse público, nos autos principais, 

determino que seja dada vista deste feito ao Ministério Público, para que 

se possa manifestar no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 870563 Nr: 6767-72.2017.811.0003

 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: GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS CLOSS, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - 

OAB:6716/O

 Vistos examinados.

Face o teor da certidão de fls. 138, determino a reiteração da intimação de 

fls. 137, solicitando resposta em 10 dias, sob as penas da Lei 

11.101/2005.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815539 Nr: 1407-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLENCORE GRAIN B.V. ("GLENCORE"), JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Vistos examinados.

Por serem tempestivos, conforme certidão de fls. 144, recebo os 

embargos de declaração de fls. 141/143, determinando a intimação do 

Administrador Judicial para que sobre eles se manifeste, no prazo de 10 

dias.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449275 Nr: 4454-51.2011.811.0003

 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: BCD COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, GERALDO A DE VITTO 

JR - OAB:OAB/MT4838, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Vistos examinados.

Certifique-se, a Sr.ª gestora, quanto a veracidade das alegações tecidas 

às fls. 346.

Sendo confirmadas, fica, desde já deferido o pedido de devolução do 

prazo

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.: 717608 Nr: 13051-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO SCHLICHTING, ISONI ALVES 

DOS SANTOS SCHLICHTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias dos executados: ISONI ALVES DOS SANTOS SCHLICHTING 

CPF: 496.621.471-87 e MAURO SERGIO SCHILICHTING, CPF: 

697.371.501-04, (fl. 107).
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Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, 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(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$93.809,87.

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, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT

Com a vinda da resposta das instituições bancárias, sendo positiva, 

intime-se a parte executado, 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.

 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.

No mais, quanto ao pedido de desbloqueio de fls.107, indefiro, eis que às 

fls.104, foi apenas realizada a consulta.

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.: 431772 Nr: 433-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO 

FERREIRA JUNIOR, NEIDE REGINA V FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro, determino que seja realizada a busca do endereço 

do executado via sistemas doponíveis a este juízo.

Com o resultado, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, 

manifeste-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432576 Nr: 1241-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 Vistos e examinados.

 Proceda-se à consulta no Sistema Renajud, para buscar informações 

acerca da existência de bens registrados junto ao Detran em nome da 

parte executada.

Caso POSITIVA a busca, efetue a restrição junto à base de dados do 

referido sistema.

 Não havendo bens encontrados, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, 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.: 427565 Nr: 9719-05.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MONTREAL LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos examinados.

Intime-se o Administrador Judicial da executada para que tome ciência da 

existência da presente ação e, no prazo de 10 dias, formule os 

requerimentos que entender pertinentes.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426957 Nr: 9105-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRAFICA MONTREAL LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL, MARCELO DA SILVA LIMA, ROSIMEIRE DA SILVA, M DIESEL 

CAMINHOES E ONIBUS LTDA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, 

BANCO SANTANDER S.A, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAU 

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT, JORGE LUIS A. E SÁ DE LYTTON - OAB:MT/10.675, 

JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO - OAB:3953-PA, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos examinados.

Dê-se nova vista dos autos do Ministério Público, como requerido às fls. 

1077.

Após a manifestação ministerial, tornem-se conclusos.

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.: 778491 Nr: 5573-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 55, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, 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.: 738025 Nr: 717-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA REGINA CORREA, MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTIL PEREIRA MENDES, N. C. AUTO 

PECAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DE OLIVEIRA 
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TEIXEIRA MIRANDA - OAB:1043/RO, LUIZ CARLOS BARBOSA 

MIRANDA - OAB:2.435 /RO

 Vistos e examinados.

Considerando-se a informação contida às fls. 117, defiro o pedido de 

busca de endereço da parte requerida através dos sistemas disponíveis a 

este juízo (BACENJUD, INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 858587 Nr: 2697-12.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SONIA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ, 

KATARINA MARIA LUNDSTEDT MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Intimação do executado, para no prazo legal, se manifestar sobre o laudo 

de fls.71/78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 340660 Nr: 8808-66.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL SALEH CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.F.C COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

(SCHIMIDT TRATORES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo legal apresentar suas 

contrarrazões à apelação do requerido de fls.572/580.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 793476 Nr: 11655-55.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442924 Nr: 11592-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5965/PR, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração interposto pelo requerido 

Tranzak às fls. 197/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735974 Nr: 15395-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706220 Nr: 927-57.2012.811.0003

 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: NATALINO ANTUNES DE SOUZA, CRISTÓVÃO REIS DE 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DESCONHECIDOS, CLAUDEMIRA 

SOUZA DOS SANTOS, CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO, MARIA VERONICA 

AUGUSTA VIANA, CAROLINA INACIO DE OLIVEIRA BRITO, JOSÉ 

LUCIANO DE SANTANA, ROQUE FERREIRA, FRANCISCO ROBERTO 

FIGUEIREDO RECALDE, CRISTINA SUARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 886069 Nr: 127-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE RENATO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSE DE OLIVEIRA, ANA ELISA DE 

OLIVEIRA BAZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demétrio Weill Pessoa 

Ramos - OAB:, Paulo Emilio Catta Preta de Godoy - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Queixa-Crime em que figura como querelante: José Renato 

Fagundes e como querelados: Walter José de Oliveira e Ana Elisa de 

Oliveira Bazan, todos qualificados nos autos.

O presente procedimento foi instaurado a partir do Boletim de Ocorrências 

n.º 2017.171115 que gerou o Termo Circunstanciado n. º 295/2017, 

autuado sob o n.º 6130-24.2017.811.0003, distribuído no dia 27/11/2017 

primeiramente a este Juizado Especial, sendo posteriormente redistribuído 

para a 7.ª Vara Cível, recém instalada na forma da Resolução n.º 

12/2017/TP.

Verifico que a presente queixa-crime trata do mesmo contexto fático 

objeto do termo circunstanciado n.º 6130-24.2017.811.0003 e da 

queixa-crime 10962-03.2017.811.0003, sendo necessária a reunião dos 

autos para julgamento comuns, em razão da conexão prevista no art. 76, 

inciso I, do Código de Processo Penal.

In casu, constata-se que o TC n.º 6130-24.2017.811.0003 foi distribuído 

em data anterior às queixas crimes, em tramitação atualmente na 7.ª Vara 

Cível desta Comarca, de forma que aquele Juizado Especial tornou-se 
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prevento para conhecer de ambos os procedimentos (art. 78, alínea “c” 

CPP).

Por tais considerações, reconheço a conexão da presente queixa-crime 

com os autos de n.º 6130-24.2017.811.0003 e, determino a redistribuição 

do presente feito ao Juízo da 7.ª Vara Cível.

Por ora, resta cancelada a audiência designada à fl.22.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 820453 Nr: 3135-72.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULINA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 Vistos, etc.

RELATORIO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9099/95.

FUNDAMENTAÇAO

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a ocorrência 

do delito de competência deste Juizado Especial.

Compulsando-se os autos, observa-se que a infratora BRAULINA DA 

SILVA RODRIGUES aceitou a proposta de transação penal consistente na 

prestação de serviço e ou pecuniária e, conforme documentos acostados 

aos autos, cumpriu totalmente com o compromisso assumido.

Assim, a homologação da transação penal e consequente extinção da 

punibilidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, em consonância com ministerial, com fundamento 

no art. 76, §§ 3º e 4º da Lei 9.099/95, HOMOLOGO a transação penal e, 

em consequência, por analogia, nos termos do art. 89, §5º, do mesmo 

diploma legal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) investigado(a).

Intime-se o(a) indiciado(a), ante o teor da sentença.

Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

Sem custas, ante o disposto no art. 54 e 55 da Lei 9099/95.

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 752014 Nr: 8776-12.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11134

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9.099/95.

Cuida-se de Termo Circunstanciado para apurar a prática do delito 

previsto nos art. 147, caput, do Código Penal, figurando como infrator Alan 

Parizotto, cujos fatos teriam ocorrido em 10/07/2014.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela 

decretação da extinção da punibilidade, vez que a vitima não ofertou 

queixa-crime e já decorreu o prazo decadencial de seis meses, ocorrendo 

à decadência.

Tendo em vista que a vítima alterou seu endereço sem comunicação a 

este juízo, bem como não compareceu a audiência preliminar, indicando 

renúncia tácita e, vez que decorreu o prazo decadencial de seis meses, 

tem-se que o acolhimento do pleito ministerial é medida que se impõe.

Por tais considerações, em consonância com o parecer formulado pelo 

douto representante do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado Alan Parizotto, ante o disposto no art. 103, c/c 

art. 107, inciso V, do Código Penal.

Sem custas.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas 

as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 702365 Nr: 10343-83.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NOVAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Por tais considerações, ACOLHO na íntegra os fundamentos 

apresentados, e na forma do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o 

presente projeto de sentença elaborado por juiz leigo, em consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, na forma antes proposta.Rondonópolis, 28 de 

abril de 2016.Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 893512 Nr: 2964-47.2018.811.0003

 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: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEXTA VARA CÍVEL (INFÂNCIA E JUVENTUDE)

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2964-47.2018.811.0003 – CÓD: 893512

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: JESSÉ LUIS FRANGE

PARTE RÉ: RODRIGO APARECIDO FREZARIM

CITANDO(A, S): RODRIGO APARECIDO FREZARIM, estando atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente ajuizou a presente Ação de 

Destituição de Poder Familiar c/c Adoção Unilateral em desfavor do 

Requerido, tendo em vista que o mesmo convive com a Srª. Maria Leandra 

Marques dos Santos, ex - mulher do requerido desde 2014 e os mesmos 

se separaram em 10 de janeiro de 2010, quando a menor M. M. dos S. F., 

fruto do relacionamento com o requerido que se encontrava apenas com 

um mês de vida. Portanto, desde o início o Requerido não participou do 

crescimento e desenvolvimento da criança, se fazendo totalmente ausente 

e a mesma não o reconhece como pai, em contrapartida o requerente 

sempre esteve presente desde que passou a conviver com a sua mãe , 

assumindo o papel de pai. A criança por sua vez somente possui o autor 

como referência paterna, chamando-o e tratando-o como pai. Assim o 

requerente deseja adotar unilateralmente a menor, a fim de regularizar a 

sua situação e ampará-la em todos os termos.

DESPACHO: Visto. Defiro gratuidade e segredo de Justiça. Cite-se o 

requerido/pai biológico a, querendo, CONTESTAR no prazo legal. A citação 
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dar-se-á por EDITAL. Decorrido o prazo, com ou sem contestação, 

CERTIFIQUE-SE e venham conclusos.

 Eu, Lecy Maria de Araújo, digitei.

 Rondonópolis - MT, 16 de abril de 2018.

Maria das Graças Gomes da Costa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 891939 Nr: 2499-38.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRA, GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, Dr. Eduardo Gonçalves Amorim OAB/MT 

23317 do decisão, cuja parte final segue transcrita: "DECIDO: Inicialmente 

tenho que tratam-se de DOIS PEDIDOS e um deve ser analisado, de pronto, 

porque a sua concretização leva certo tempo com algumas etapas a 

serem transpostas. Agendamentos, entrevistas, etc. A conclusão que é a 

expedição de PASSAPORTE para a criança em nada atrapalhará, 

oportunamente, a apreciação do pedido de AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

AO EXTERIOR esta já com mais formalidades. Assim, EXPEÇA-SE, de 

imediato, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE PASSAPORTE 

da criança L. R. A., pela mãe, GLAUCIA FRANCIELI MARCOLINO suprindo 

o JUÍZO a autorização paterna. Considerando que o pai está preso na 

Mata Grande, expeça-se mandado de citação para que se manifeste em 

DEZ DIAS. Caso não tenha advogado para manifestar-se, estando ele 

PRESO, desde já NOMEIO para representa-lo, a DEFENSORA PÚBLICA, 

que deverá ter vista dos autos para manifestação após certificar a 

Gestora que o pai não apresentou qualquer advogado no 

processo.Depois, ouça-se o MP e voltem conclusos.", BEM COMO PARA 

COMPARECER EM JUÍZO PARA RETIRADA DO ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DO PASSAPORTE.

7ª VARA CÍVEL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 816703 Nr: 1799-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANGELITA RIBEIRO OURIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ESTELLEN DE SOUZA, CÁSSIO 

ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos querelados do 

fato Jessica Estellen de Souza e Cássio Antônio Gonçalves Júnior, nos 

termos do art. 395, inciso II, do Código Penal.Intimem-se o causídico do 

querelante desta sentença.Sem condenação em custas processuais.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 447806 Nr: 2985-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEDROSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcia Martins Soares 

Ferreira - OAB:10046, Valdirene Jesus de Souza - OAB:MT 18.465

 Vistos.

 Cuida-se de ação penal, instaurado com o fim de apurar a prática do delito 

previsto no artigo 309 CTB, ocorridos em tese, em 03/04/2011, tendo como 

autor o indicado em epígrafe.

 A douta representante do denunciado requereu a decretação da extinção 

da punibilidade do autor, com fulcro no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso 

VI ambos do Código Penal c/c. art. 61, “caput”, do Código de Processo 

Penal, tendo em vista que a denúncia fora apresentada em 23.08.2012, 

estando prescrito a pretensão punitiva estatal.

Analisando os autos, o crime em questão aplica-se, no máximo, a pena de 

01 (um) ano de detenção, prescrevendo, portanto em 03 (três) anos, 

conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

 Sendo assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado e a 

consequente extinção da punibilidade é medida que se impõe

Diante do exposto, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO da 

pretensão punitiva do Estado e, em consequência, declaro extinta a 

punibilidade do denunciado Benedito Pedroso dos Santos, nos termos do 

art. 107, inciso IV, art. 109, inciso IV todos do Código Penal, c/c. art. 61, 

caput, do Código de Processo Penal.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas de praxe.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 418160 Nr: 603-72.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELPHIA COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: patric camarago neves - 

OAB:, SERGIO SELEGHINI JUNIOR - OAB:144709/SP

 Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

 Considerando que o requerido efetuou o pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo referente ao título judicial, conforme 

anuência do requerente as fls. 153, e comprovante de fls. 148, ensejando 

a sua extinção, ante o disposto no art. 924 CPC.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 II - a obrigação for satisfeita; (...)” Grifei.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

determinando que feitas às devidas anotações e baixas, arquive-se os 

autos.

Sem condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as devidas cautelas 

de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS Nº 1004969-93.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos 

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que M.L.S. move contra Efrain Jesus de Oliveira, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, 

em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de EFRAIM JESUS DE OLIVEIRA (qualificado nos 

autos) , declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos 

a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a requerente, M.L.S. 15. Em atenção 

ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.18.Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 
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anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de junho de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz 

de Direito." Eu, MBV, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004743-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. C. (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1004743-88.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão ID: 

11784052, intimem-se a inventariante e seu procurador, pessoalmente, a 

se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, 

§1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único, do art. 274, do mesmo 

Codex. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001940-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. (REQUERENTE)

V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. (REQUERIDO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESP. 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO. Processo: 1001940-98-2017.811.0003 VALDIR CORREIA , já 

qualificado nos autos da AÇÃO DE DIVORCIO CONSENSUAL, por 

intermédio de seu advogado subscritor, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência requerer o Desarquivamento do Processo, tendo em 

vista a necessidade do peticionário em ter cópia da sentença transitada 

em julgado, tendo em vista, que após arquivado não há como obter tal 

cópia através do sistema. Termos em que pede deferimento. 

Rondonópolis, 16 de abril de 2018. Rafael Santos de Oliveira OAB/MT 

14.885

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 795014 Nr: 12381-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSR, TRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos patronos das partes, dos termos da decisão que segue 

adiante transcrita: "...1. Ante a manifestação de fl. 46, abra-se vista dos 

autos às partes para requererem o que de direito, no prazo legal. 2. 

Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.Cumpra-se..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 425097 Nr: 7264-67.2009.811.0003

 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: FHTA, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:7312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/828

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 32.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 381187 Nr: 9430-77.2006.811.0003

 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: SMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

1. Os autos vieram-me conclusos noticiando a existência de recurso de 

agravo de instrumento interposto por S. M. A. F., K. B. A. F. e K. G. A. F. 

(adrede qualificadas).

2. Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, nos termos dos arts. 

1.018, §1º, do Codex Processual Civil, entendo que a mesma deve ser 

mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

3. Sem prejuízo das disposições supra, seguem informações de agravo 

solicitadas, em ofício anexo, as quais deverão ser remetidas à Superior 

Instância, por meio do sistema Malote Digital, mediante fiel observância do 

preconizado no art. 2º, do Provimento n.º 007/2011 – CGJ/MT.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 836018 Nr: 7396-80.2016.811.0003

 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: SSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJIADN, ICDN, SRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Processo n.º 7396-80.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto ao trânsito em julgado da 

sentença de fls. 34/35, anverso e verso.

2. Após, cumpram-se os itens de n.º 15 a 17 da sentença de fls. 34/35, 

anverso e verso.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 885361 Nr: 11965-90.2017.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGSB, EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

OAB:DEF.PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11965-90.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o pedido de fl. 60 e entendendo ser de bom alvitre oportunizar 

nova tentativa de composição, nos termos do art. 139, incisos II e IV, do 

Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, 

tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, pelo que 

designo o dia 02.08.2018, às 16h30min, para a realização de audiência de 

tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que as partes 

deverão se fazer presentes ou seus procuradores com poderes 

expressos para transigir.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 879266 Nr: 10015-46.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDA, KGADF, KBADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 31.07.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820991 Nr: 3236-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMP, JMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 34/35, anverso e verso, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de Ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Intime-se. 15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 

de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 447160 Nr: 2341-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSG, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2341-27.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 120/121.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711430 Nr: 6438-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGDR, VGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT

 Processo n.º 6438-36.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por J.M.G.R., 

neste ato representado por sua genitora Sr.ª Vilma Gomes da Rocha em 

face de JOÃO BATISTA DA ROCHA (qualificados nos autos).

2. À fl. 114, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438362 Nr: 7029-66.2010.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDS, VMDS, MDFMDS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7029-66.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 85, item b.

2. Com a juntada da resposta ao ofício que será expedido, voltem os autos 

conclusos para que seja analisado o pedido de fl. 85, item a.

3. Ademais, tendo em vista a certidão de fl. 84, intime-se a parte autora 

para que informe seu endereço atualizado nos autos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779219 Nr: 5886-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVFDS, TVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5886-66.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por HIGOR 

VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA em face de ABEDIAS FERREIRA DE 

ALMEIDA (qualificados nos autos).

2. À fl. 41, requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 423079 Nr: 5284-85.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAF, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Nota-se daí quão grande é a importância da efetiva prestação 

alimentícia, o que certamente levou a parte exequente a manejar a 

presente ação. 10. Corroborando as lições supra, considero, ainda, o 

seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste Estado: “A obrigação 

alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever fundamental. O 

princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, aliado aos 

princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de buscar 

todos os meios possíveis para a efetivação do comando constitucional. A 

inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA e do SPC é 

medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento do direito aos 

alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se perseguir, 

entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da Constituição, 

bem como o da máxima efetividade das normas constitucionais. A falta de 

previsão infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a 

efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 

106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012 – 

grifamos) 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter 

substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 141/142, anverso 

e verso, determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que 

incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, 

nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos. 12. Em seguida, 

cumpridas as determinações supra, abra-se vista dos autos à parte 

autora para indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) 

dias, e, após, ao Ministério Público. 13. Intime-se. 14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 726557 Nr: 7486-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRCM, RCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7486-93.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 79, anverso e verso, para que seja oficiado à Caixa 

Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de 

saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731201 Nr: 11648-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCRR, GFRR, KCRDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14. Diante da realidade processual, viável o bloqueio total de veículos 

porventura existentes em nome do devedor, mormente em face da 

ausência de conhecimento de bens para garantia da execução. 15. Pelo 

exposto, defiro o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em nome 

do executado, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e 

avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do 

devedor. 16. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, 

para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 17. No mais, sem 

prejuízo das demais determinações constantes nesta decisão, determino 
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que se expeça certidão judicial que comprova a dívida exequenda para 

que a parte exequente proceda com o protesto na forma postulada, com 

espeque no art. 517, do CPC. 18. Empós, vista ao Ministério Público. 19. Em 

seguida, conclusos. 20. Intime-se. 21. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 449712 Nr: 4892-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF, WGF, SGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4892-77.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 104/105, anverso e verso, para que seja oficiado à 

Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 2. Após, abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712049 Nr: 7096-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7096-60.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 74/75, para que seja oficiado à Caixa Econômica 

Federal a fim de que informe ao juízo acerca da existência de saldo de 

FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 (trinta) dias.

 2. No mais, referente à busca de bens móveis de propriedade do devedor 

através do sistema RENAJUD, restou infrutífera, conforme comprovante 

anexo.

3. Abra-se vista dos autos às partes e em seguida ao representante do 

Ministério Público.

4. Após, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767198 Nr: 976-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDA, KBADF, KGADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Vistos etc.

1. Ante a petição de fl. 103, na qual as exequentes impugnam os cálculos 

juntados às fls. 101/102, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar conforme entender de direito.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816311 Nr: 1679-87.2016.811.0003

 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: ADCS, ET

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1679-87.2016.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, nota-se que houve 

um lapso quando do lançamento da sentença nestes autos, pelo que 

retifico seu dispositivo, item n.º 5, que passará a ter a seguinte redação:

5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 269, III, do Digesto Processual Civil, deferindo a guarda 

do filho menor em favor de sua genitora.

2. Assim, com a referida alteração, cumpra-se a sentença tal qual 

prolatada.

3. No mais, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já se 

encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (fl. 16, anverso 

e verso).

4. Assim, não obstante as razões invocadas no pleito de fls. 25/27, não há 

se falar em análise de quaisquer novos pedidos, ante a extinção do feito, 

devendo o interessado, caso queira, ingressar com nova ação perante o 

juízo competente.

5. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 722242 Nr: 3256-08.2013.811.0003

 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: RAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para que indique 

endereço atualizado da herdeira Eliete Alves Damacena para que seja 

cumprinda na íntegra a decisão de fls.117, item I, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438716 Nr: 7383-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21239, RUY 
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NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 213/214, determinando que se 

oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de 

restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, 

do Código de Ritos. 12. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 13. 

Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729365 Nr: 10043-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS, BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10043-53.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de letra a, constante no petitório de fl. 62, anverso e 

verso, tendo em vista que não ficou comprovado que o veículo do qual se 

requer a penhora seja de propriedade do executado, porém, no tocante ao 

pedido do item b, de mesma folha, defiro-o, devendo ser oficiado conforme 

o postulado.

2. Após, abra-se vista dos autos a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 779420 Nr: 5948-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAL, MNVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADA, HADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5948-09.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora à fl. 61/62, 

pleiteou a intimação editalícia da parte executada, tendo em vista as 

tentativas infrutíferas em intimá-lo, sendo assim, não resta outro caminho 

se não o deferimento desta pretensão, o que faço com fundamento no art. 

275, §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1o A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, 

quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que 

o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifei).

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788490 Nr: 9621-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFL, MDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9621-10.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 47, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704065 Nr: 12042-12.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCFDS, JFDS, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 120/121, determinando que se 

oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros de 

restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, 

do Código de Ritos. 12. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 13. 

Intime-se. 14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 728701 Nr: 9479-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHRC, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:

 Processo n.º 9479-74.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 100, anverso e verso, pelo que determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) 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, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 809816 Nr: 17871-32.2015.811.0003

 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: AADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., ante o pleito da parte autora de 

regularização da relação jurídica processual, com a citação da parte 

requerida, hei por bem dar por prejudicada a presente audiência e 

determinar a expedição de carta precatória para a citação do requerido, 

designando o dia 22.10.2018, às 13h, para a realização da audiência de 

conciliação e julgamento. Portanto, cite-se o requerido no endereço 

constante acima, devendo constar no mandado as advertências dos arts. 

335 e 344, do CPC, com advertência de que o prazo para contestar fluirá a 

partir da realização da audiência. A parte autora e seu procurador já saem 

devidamente intimados quanto à referida adiência. Expeça-se o 

necessário. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.” Nada mais, 

determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

_____________________, Lucas Cainan Babora Veloso, Assessor de 

Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770635 Nr: 2449-17.2015.811.0003

 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: CMSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 790750 Nr: 10522-75.2015.811.0003

 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: DSLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10522-75.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. A toda evidência, analisando detidamente os autos, nota-se que houve 

um lapso quando do lançamento da sentença de fls. 42/44, anverso e 

verso, pelo que retifico seu dispositivo, item n.º 17, que passará a ter a 

seguinte redação:

17. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, I, do 

Estatuto Processual Civil, pelo que decreto o divórcio requerido por 

DÉBORA SILVA LEITE DOS REIS em face de DJALMA VIEIRA DOS REIS 

(adrede individualizados), cuja partilha de bens se regerá pelas 

disposições insertas neste decisum, deferindo a guarda dos filhos 

menores em favor da genitora e voltando o cônjuge virago a usar o nome 

de solteira, qual seja, DÉBORA SILVA LEITE.

2. Assim, com a referida alteração, cumpra-se a sentença tal qual 

prolatada.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816596 Nr: 1779-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKDSR, HVDSR, NJDSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1779-42.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 43.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 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: MJIADN, ICDN, SRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Processo n.º 7396-80.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Certifique a Sr.ª gestora judiciária quanto ao trânsito em julgado da 

sentença de fls. 34/35, anverso e verso.

2. Após, cumpram-se os itens de n.º 15 a 17 da sentença de fls. 34/35, 

anverso e verso.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 746572 Nr: 5929-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MANHANI LIRA, ARIOVALDO 

DOMINGOS MANHANI, ROSEMIL JOSE MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DINYSIO MANHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, JANAINA MANHANI DE CARVALHO - OAB:18381/O, 

JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - OAB:3764/MT, KLEBER PAULINO 

DE ALMEIDA - OAB:12463/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a advogada Dra. Claire Inês Gai 

Matielo de que os autos se encontram com vista para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765444 Nr: 25-02.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: MJIADN, ICDN, SRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Processo n.º 25-02.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando a cópia da sentença de fls. 74/75, defiro o pleito de fls. 

66/68, itens 1, 2 e 3, bem como o pedido de item 4, primeira parte, devendo 

ser incluída a requerente como herdeira no presente feito, procedendo-se 

às anotações necessárias na capa dos autos.

2. No que concerne ao pedido de substituição da inventariante, em que 

pese a disposição do art. 617, do Código de Ritos, denota-se que a 

nomeação da inventariante à fl. 17, anverso e verso, ocorreu de forma 

regular, obedecendo aos ditames do Digesto Processual Civil, bem como 

não se verifica, in casu, a ocorrência de nenhuma das hipóteses que 

ensejam a substituição da inventariante, previstas no art. 622 do Código 

de Processo Civil.

3. Ademais, intime-se a herdeira Sandra Silva de Jesus para que se 

manifeste sobre o esboço de partilha apresentado pela inventariante às 

fls. 60/61.

4. Após, conclusos.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 796784 Nr: 13058-59.2015.811.0003

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13058-59.2015.811.0003

Vistos etc.

 1. Não obstante a petição de fl. 112, vê-se que a inventariante não 

cumpriu integralmente a determinação exarada na decisão de fl. 12, 

porquanto ainda não trouxe aos autos o esboço de partilha amigável dos 

bens do de cujus.

2. Assim, intime-se a inventariante para que traga o documento faltante, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após a juntada do esboço de partilha, venham-me os autos conclusos.

4. Intime-se.

 5. Expeça-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 339786 Nr: 8089-84.2004.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8089-84.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise minudente dos autos, vê-se que a autora ingressou, no ano 

de 2004, com a presente demanda visando à obtenção de prestação de 

alimentos em desfavor de seu ex-concubino, o qual falecera em 

02.05.2017, conforme certidão de fl. 55.

2. Com o falecimento da parte requerida, a autora pugnou, às fls. 61/62, 

pela expedição de ofício ao empregador do falecido, solicitando 

informações acerca do plano de saúde do qual alega ser beneficiária.

3. De plano, indefiro o pleito de fls. 61/62, uma vez que tal diligência é de 

incumbência da própria parte e pode ser facilmente realizada por esta.

4. No mais, a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver 

falecimento da parte.

5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso IX, do Codex 

Processual Civil.

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

7. 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, 17 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003946-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO JOSE BENDER (REQUERENTE)

ADRIANA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO OAB - MT21932/O (ADVOGADO)

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO)

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MULLER (REQUERIDO)

AGUINALDO JOSE BENDER (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1003946-78.2017.8.11.0003 FINALIDADE: CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial de 

Alteração de Regime de Bens instituído em casamento, consoante consta 

da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.RESUMO DA INICIAL: Os 

requerentes são casados pelo regime de comunhão parcial de bens desde 

2016, contudo, pela necessidade de usar o saldo do FGTS do 1º 

requerente para abatimento no financiamento da casa da 1ª requerente, 

com a finalidade de amenizar consideravelmente os gastos dispendidos 

mensalmente em relação ao imóvel que ambos tem trabalhado para manter, 

bem como o orçamento familiar dos cônjuges. Justificam ainda, os 

suplicantes que tal alteração em nada prejudica quem quer que seja posto 

que os mesmos não possuem dívidas de qualquer natureza ou outras 

obrigações a serem cumpridas junto a terceiros, adequando-se de forma 

mais ampla à maneira com que os suplicantes pretendem estabelecer as 

relações patrimoniais na constância do matrimônio. Por tais motivos 

solicitam a alteração do regime do casamento “de comunhão Parcial de 

Bens para Comunhão Universal de Bens”. DECISÃO/DESPACHO: “1. Defiro 

a cota ministerial, ID: 9885957. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

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, 

M.B.V, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003818-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYANE FERREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO OLIVEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003818-58.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cediço que a 

pessoa que é incapaz de poder prover o seu sustento com o próprio labor 

não pode ser deixado à própria sorte. 2. Nesse diapasão, o direito não 

descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar, 

impondo, então, aos parentes do necessitado, ou pessoa a ela ligada por 

um elo civil/afetivo, o dever de promover-lhe as condições mínimas de 

sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação 

judicialmente exigível. 3. O dever de prestar alimentos funda-se na 

solidariedade humana e econômica que deve existir naturalmente entre os 

membros da família e parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma, ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. 

Originariamente, nada mais era do que um dever moral, um 

comprometimento ético, que no direito romano se expressava pela 

equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 4. Todavia, as razões 

que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência ao 

cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 5. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idoso, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 

sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 6. No mais, analisando detidamente os 

autos, vê-se que a parte exequente formulou pleito de inclusão do nome 

do devedor nos órgãos de proteção de crédito SPC e SERASA, tendo em 

vista que o executado não adimpliu com o débito exequendo. 7. No tocante 

ao aludido pleito, insta consignar que a verba alimentar tem caráter vital 

para as manutenções básicas do necessitado, sendo imperioso que as 

prestações sejam realizadas corretamente, sob pena de se impor ao 

credor, que na maioria das vezes possui tenra idade e não pode prover o 

próprio sustento, uma situação degradável. 8. Sobre o tema, anoto as 

considerações de Fredie Didier Júnior (Curso de direito processual civil. 5ª 

ed., v. 5. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715): “(...) o alimento, em sentido 

amplo, abrange todo o necessário ao sustento, morada, vestuário, saúde 

e educação do ser humano. Atualmente, costuma-se acrescentar a este 

rol o lazer, considerado essencial para o desenvolvimento sadio e 

equilibrado de todo indivíduo.” 9. Nota-se daí quão grande é a importância 

da efetiva prestação alimentícia, o que certamente levou a parte 

exequente a manejar a presente ação. 10. Corroborando as lições supra, 

considero, ainda, o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 

suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012 – grifamos) 11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

de ID: 12392471, anverso e verso, determinando que se oficie ao SPC e 

ao SERASA para que incluam em seus cadastros de restrições de crédito 

o nome do executado, nos termos do art. 782, §3º, do Código de ritos. 12. 

Em seguida, cumpridas as determinações supra, abra-se vista dos autos à 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal. 13. Intime-se. 

14. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002591-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

DONIZETE APARECIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1002591-96.2018.811.0003 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, Isabel 

Cristina da Silva Souza 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 os 

herdeiros do de cujus são maiores e capazes, 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, 16 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002542-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELIO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002542-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no processo, 

utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002539-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DELNI SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

DENILZA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002539-03.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além dos descritos no processo, 

utilizando-se para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002446-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE MOURA MIYAHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ OAB - MT14699/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO BATISTA DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002446-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002582-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PINHEIRO LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MIRANDA AYALA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002582-37.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o título 

executivo no qual se funda a ação, atendendo às disposições contidas no 

art. 320, do CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de 

abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002640-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ROEWER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002640-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa e a qualificação dos herdeiros, sob pena de 

indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000615-54.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise dos 

autos, se extrai que o requerido não foi citado (ID: 12283873), bem como 

que há no feito uma audiência marcada para o dia 19.04.2018, às 

13h30min, a qual dou por prejudicada tendo em vista a não citação do 

requerido para comparecer ao ato. 2. Sendo assim, defiro o pleito de ID: 

12517012, pelo que redesigno o dia 20.08.2018, às 17h, para a realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 4. 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. 5. No 

mais, nota-se do ID: 12517012, que a parte autora requereu que seja 

encaminhado um ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

objetivando que seja feita anotação na margem da matrícula n.º 109.708, 

livro 02, para constar que esta é objeto da presente ação de partilha. 

Desta forma, defiro o pedido, tendo em vista que o lote foi adquirido pelo 

requerido (ID: 11587518) e que foi objeto do acordo de divórcio feito pelas 

partes (ID: 11587726), o qual foi homologado judicialmente, conforme 

consta da cópia da sentença carreada os autos (ID: 11587765). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de abril de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001815-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA BERNARDO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILK SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001815-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por DAIANE CRISTINA BERNARDO DE BRITO OLIVEIRA e JOSÉ 

WILK SILVA OLIVEIRA (qualificados na peça vestibular), onde expõem os 

autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão universal 

de bens desde 05.09.2008, havendo bens a partilhar. 4. A inicial foi 

instruída com todos os documentos necessários à propositura da ação, 

procuração, documentos pessoais da autora e certidão de nascimento. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. Os requerentes são legítimos e estão bem representados, 

sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova da existência 

do matrimônio (ID: 12253675), bem como que foram atendidos todos os 

requisitos legais para decretação do divórcio postulado. 7. Ante a 

possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 1.571, inciso 

IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, com a 

nova redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro 

caminho não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. 

Estando os requerentes em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

inicial para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 9. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, decretando, 

nos termos do art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da 

Constituição da República, o divórcio postulado por DAIANE CRISTINA 

BERNARDO DE BRITO OLIVEIRA e JOSÉ WILK SILVA OLIVEIRA 

(qualificados nos autos). 10. O cônjuge virago voltará a usar o nome de 
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solteira, qual seja, DAIANE CRISTINA BERNARDO DE BRITO. 11. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a presente decisão 

no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação. 15. 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, 23 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005440-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA BISPO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005440-12.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR aforada por MARILEUZA BISPO 

MOURA em face de FRANCISCO DE JESUS SOARES (qualificados nos 

autos). 2. A parte autora não foi intimada para se manifestar, conforme 

consta certidão de ID: 9279924, tendo em vista que não foi encontrada em 

seu endereço declinado nos autos e seu patorno também não se 

manifestou no feito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. No que se refere ao caso em 

apreço, a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando, por não 

praticar os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. 5. Ademais, preceitua o art. 274, parágrafo 

único, do Código de Ritos, que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na exordial, 

vez que cumpre às partes atualizar seu endereço no processo sempre 

que houver modificação temporária ou definitiva. 6. Pela análise dos autos, 

verifica-se que a parte autora não foi localizada no endereço que declinou 

inicialmente, não informando seu endereço atualizado nos autos, restando 

caracterizada a desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, 

fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do 

Estatuto Processual Civil. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 

485, inciso III, do Código de Ritos. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 9. 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, 20 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010157-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RENAN RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RAUL RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

EMANUELLE RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT0012393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALUSTIANO PINTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010157-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a decisão 

proferida nesta data na ação de interdição registrada sob a numeração 

única 1001337-88.2018.8.11.0003, na qual restou constatada, em sede de 

cognição sumária, a incapacidade relativa da Sra. Orlanda Costa 

Salustiano, tenho que a mesma, por ora, não ostenta a aptidão necessária 

para o exercício da inventariança, razão pela qual restituo a Sra. CRISTINA 

MARIA RODRIGUES SALUSTIANO no encargo, facultando-a a firmar 

compromisso no prazo de cinco dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte dias, independente de nova intimação. Por oportuno, 

ressalto que os poderes inerentes à inventariança do Espólio de José 

Salustiano Pinto não confere à representante legal do espólio capacidade 

para praticar atos tendentes a atingir a esfera jurídica de direitos 

exclusivos da viúva, Sra. Orlanda Costa Salustiano; como, por exemplo, o 

recebimento da renda proveniente do aluguel de imóvel do qual a idosa é 

detentora do usufruto. No mais, com supedâneo no art. 300, caput do CPC, 

determino o levantamento dos valores depositados em conta única pela 

Sra. ANA CLAUDIA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA aduzidos através 

dos comprovantes de depósito constantes dos IDs 11758516, 12196381 e 

12649946 diretamente na conta bancária de titularidade da Sra. Orlanda 

Costa Salustiano, consoante dados na petição registrada no ID 11808294. 

Todavia, previamente ao levantamento dos valores em favor da Sra. 

Orlanda, considerando a informação vertida na ação de interdição dando 

conta de que o cartão bancário encontra-se na posse do Sr. João Cláudio 

Neto, intime-se pessoalmente o gerente responsável pela conta bancária 

de titularidade da Sra. Orlanda Costa Salustiano (CPF 432.863.211-68) 

para CANCELAR imediatamente todos os cartões bancários vinculados a 

qualquer conta da Sra. Orlanda, sob pena de responsabilidade pessoal. 

Registro que a diligência deverá ser cumprida por Oficial de Justiça 

Plantonista o qual deverá, com a máxima urgência, lavrar termo 

circunstanciado acerca do cumprimento imediato ou não por parte do 

gerente acerca do cancelamento dos cartões bancários de todas as 

contas de titularidade da Sra. Orlanda Costa Salustiano, informando 

inclusive quais os dados das contas porventura atribuídas à idosa e a 

quantidade de cartões vinculados às respectivas contas. Intime-se a 

locatária, por seu patrono via DJE, para que doravante proceda-se ao 

pagamento dos alugueres na forma ajustada com a Sra. ORLANDA 

COSTA SALUSTIANO diretamente à curadora provisória Sra. Ana Marisa 

Panes do Rego. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010157-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RENAN RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RAUL RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

EMANUELLE RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT0012393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALUSTIANO PINTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da locatária, por seu patrono JEANCARLO RIBEIRO, via DJE, 

para que doravante proceda-se ao pagamento dos alugueres na forma 

ajustada com a Sra. ORLANDA COSTA SALUSTIANO diretamente à 

curadora provisória Sra. Ana Marisa Panes do Rego.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004665-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 404 de 597



E. V. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDA: ELIZANDRA 

VIEIRA SANTOS , citada por edital, motivo pelo qual, abro vistas ao 

procurador do UNIJURIS, para apresentação de defesa, no prazo legal. 

RONDONÓPOLIS, 18 de abril de 2018. HELIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008669-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE: "tendo em vista o parcial sucesso da 

diligência, abra-se vista à Exequente para requerimento pertinente e 

apresentação de cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias."

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010021-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. (REQUERIDO)

A. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS JUSTIÇA GRATUITA SETOR 

01 MANDADO DE INTIMAÇÃO – AUDIÊNCIA (CONCILIAÇÃO) EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Cláudia Beatriz Schmidt 

NÚMERO DO PROCESSO: 1010021-36.2017.8.11.0003 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.126,40 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de 

Visitas] PARTE AUTORA: JOELSON MIRANDA RIBEIRO, Rua Antônio Jacob 

Chagas, nº 561, Bairro São Francisco, CEP 78.705-291, cidade: 

Rondonópolis/MT, ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSON 

GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB: MT15617/O PARTE REQUERIDA: 

ANA JULIA SCHMIDT, ANGELA ALINE SCHMIDT DATA, HORÁRIO E 

LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia 14 de junho de 

2018 às 16h00min, no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) FINALIDADE(S): INTIMAÇÃO da parte autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada. Despacho/Decisão: 

ANEXA. ADVERTÊNCIAS: a) A ausência do autor importará em extinção e 

arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia. b) Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o demandado contestar o 

presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Rondonópolis-MT 18 de abril de 2018 HELIO AVELINO DOS 

SANTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 452587 Nr: 7766-35.2011.811.0003

 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: DEBORA HIROMI VILARINHO SILVA, KMHVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALESSANDRO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5.131/MT, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 A teor do pedido de fl. 122, indefiro a expedição de alvará judicial visando 

a extinção da pessoa jurídica em que o falecido figurava como sócio, eis 

que as cotas da r. empresa restou partilhada por ocasião da sentença 

lançada à fl. 110, inexistindo qualquer providência do Juízo apta a 

formalizar a pretensão derradeiramente deduzida.

Isso porque, a inventariante arrolou a pessoa jurídica no rol de bens 

inventariados, noticiando a existência da empresa ‘Magrão Motos Ltda – 

ME’, com participação de 50% (cinquenta por cento) sobre o capital, 

totalizando a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Doravante, restaram partilhadas as cotas sociais da empresa, em 

conformidade com o plano de partilha apresentado às fls. 68/71, 89/92.

Posto isso, havendo interesse na dissolução da empresa em questão, 

deverão os sucessores adotar a via administrativa, valendo-se da 

providência indicada no item ‘3.2.7’ de fls. 124/125 ou via judicial autônoma 

e adequada eis que in casu está esgotada a prestação jurisdicional.

Assim, com a preclusão recursal da presente decisão, arquive-se.

Intimem-se, todos. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434955 Nr: 3621-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERCDL, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (CINCO)

Nome do intimando:Representante (requerente): Aline Rodrigues, Cpf: 

81820755134, Rg: 11466332-4 SSP MT Filiação: Jose Lairso Rodrigues e 

Marcelina Volski Rodrigues, data de nascimento: 24/02/1979, brasileiro(a), 

natural de Ivaipora-PR, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Duque 

de Caxias, N° 1844, Bairro: Vila Aurora ii, Cidade: Rondonópolis-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775927 Nr: 4588-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHVDS, FMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15606/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30 (TRINTA)

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Valdivan Domingos da 

Silva, Cpf: 59335459100, Rg: 911059 SSP MT Filiação: Juarez Domingos 

da Silva e Antonio Maria da Silva, data de nascimento: 19/05/1972, 

brasileiro(a), natural de Pedra preta-MT, convivente, funcionario público, 

Endereço: Rua São Sebastião, Nº 946, Bairro: Parque São Jorge, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS. 48, (CÓPIA ANEXA), PARA QUE NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, QUERENDO, SE MANIFESTE APRESENTANDO 
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IMPUGNAÇÃO.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:(...) Vistos etc.,Defiro o pleito de fls. 37, sobretudo 

considerando a inexitosa tentativa de localização do executado no 

endereço obtido através da Rede Infoseg, assim, intime-se o mesmo, via 

edital, para querendo, manifestar sobre a penhora no prazo 

legal.Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, nomeio curador 

especial na forma do art. 72, II, NCPC na pessoa do ilustre advogado 

militante nesta comarca, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS), abrindo-se-lhe 

vista para manifestação, argüição de objeção, etc.(...)Após, intime-se a 

exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento ao quanto 

disposto no decisum de fls. 40/41, oportunidade em que deverá requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção.Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 824274 Nr: 4360-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS, JFADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:OAB/MT8.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8500 MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05 (CINCO) DIAS

Nome do intimando:Representante (requerente): Marcia Alves dos Santos, 

Cpf: 56920270110, Rg: 736.695 SSP MT Filiação: Mauricio Alves de Araujo 

e Alair Alves dos Santos, data de nascimento: 22/09/1972, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciaria, Endereço: Av. General Mello N°3317, Bairro: 

Campos Elisios, Cidade: Cuiaba-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 704801 Nr: 12780-97.2011.811.0003

 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: WADSA, RDADS, IEMDS, JVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIHANY NOGUEIRA LOPES 

AGUIAR - OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Inventário Judicial com Pedido Liminar’ ajuizado 

por WENDER ALISSON DA SILVA ALMEIDA (d.n. 24/07/2009), neste ato 

representado por sua genitora e também requerente, Sra. ROSANE DE 

ALMEIDA DA SILVA, e ISADORA ELOIZA MEIRELES DA SILVA (d.n. 

11/09/2009), representada por sua genitora, Sra. Janaina Viana Meireles.. 

Recebida a exordial, nomeou-se como inventariante a Sra. ROSANE DE 

ALMEIDA DA SILVA (fl. 71).. corroborando o bem lançado parecer 

ministerial de fls. 179/180 e 187/188, hei por bem desacolher a prestação 

de contas ofertada pela inventariante no presente feito.Nesse sentido, 

intime-se novamente a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar a prestação de contas determinada na decisão de fls. 115/116, 

ou seja, comprovando o revertimento da quantia levantada em favor dos 

herdeiros menores e, em sendo o caso, a preservação do remanescente 

mediante depósito em conta judicial para posterior partilha.Em caso de 

inércia da inventariante no aludido prazo, renove-se a abertura de vista ao 

Ministério Público para as providências que entender cabíveis.2. Sem 

prejuízo, diante do interesse de incapaz no feito, acolho a cota ministerial 

de fls. 179/180, para tanto, proceda-se a avaliação do acervo patrimonial 

inventariado em observância das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001).Com o laudo manifeste-se a 

inventariante e o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

concordância com a avaliação, intime-se a inventariante para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as últimas declarações, acompanhadas do 

plano de partilha e da certidão atualizada da matrícula do imóvel 

inventariado, devidamente registrado em nome do falecido, abrindo-se 

nova vista ao Parquet e à Fazenda Pública para fins do art. 638 do CPC.3. 

Após as providências, tornem-me conclusos para apreciação do pleito 

vindicado à fl. 227.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PRIETO DE AZEVEDO OAB - SP223346 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos ao requerido, a fim de intimá-lo para querendo 

apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719184 Nr: 226-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE PEDROSO DE SOUZA, MARIA 

JOSE PEDROSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOSE PEDROSO DE SOUZA, 

CNPJ: 02287591000155 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

JOSE PEDROSO DE SOUZA, Cpf: 40670031100, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias contados da juntado do AR (aviso de recebimento) nos 

autos.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARIA 

JOSE PEDROSO DA SOUSA e OUTRA .Tendo em vista o bloqueio 

realizado às fls. 78, intime-se, via edital, a parte executada para, 

querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de abril de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786239 Nr: 8702-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 
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GENTIL

 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): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, CNPJ: 

03895608000110 e atualmente em local incerto e não sabido DILMA 

GAIAO GENTIL, Cpf: 35087188672, Rg: 1609786-6, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DILMA 

GAIAO GENTIL - EPP e DILMA GAIAO GENTIL, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2222/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 47.608,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785817 Nr: 8513-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

AUGUSTO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO 

PISSAIA

 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 AUGUSTO PISSAIA, Cpf: 

01529719127, Rg: 14028565, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante, 

atualmente em local incerto e não sabido IVONETE ANA ZANCANARO 

PISSAIA, Cpf: 40809137968, brasileiro(a), casado(a), empresária e 

atualmente em local incerto e não sabido DISIOLI LUIZ PISSAIA, Cpf: 

20200129953, Rg: 822.854, Filiação: Delirio Pissaia e Dirce Louro Piassaia, 

data de nascimento: 11/02/1953, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

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: 22/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FORLUX 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LUIZ AUGUSTO PISSAIAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 13310/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/10/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 242.657,40

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341051 Nr: 9220-94.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP CEL COMERCIO DE ELETRO 

ELETRONICO LTDA, AUZELIO MENEZES SANTANA, JOAO CARVALHO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUZELIO MENEZES SANTANA, Cpf: 

22967311120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se o executado por edital da penhora de 

fls. 75.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de abril de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 739847 Nr: 1885-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, JUCELEM BARCELOS 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 18.457, KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimação da advogada da parte autora, Dr.ª Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro, para tomar ciência dos alvarás expedidos (fls. 268/269) e para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 282349 Nr: 5797-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELIS SOARES DE MACEDO, 

IRACEMA CECARECHI MACEDO, IDALINA MARQUES DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:8213, PAULO LAERTE 

DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 Certifico, aos devidos fins, que os valores de diligências para que os 

Oficiais de Justiça cumpram os mandados deverão ser pagos pela parte 

requerente. Para providenciar o pagamento da diligência a parte deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência, preencher os campos, e posteriormente juntar o recibo original 

e a cópia do comprovante de depósito nos autos. Observando-se que é 

um valor para cada ato, tudo conforme Provimento 07/2017 CGJ/MT .

 Lidiane da Cruz Garcia

Analista Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816223 Nr: 1651-22.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 Intimar o Procurador constituído, nos autos de processo 

6367-58.2017.811.0003 - CÓDIGO 869409, Advº SAMIR BADRA DIB , 

OAB/MT 5205, autos a esses conexos, para tomar ciência da data da 

perícia designada para dia 15 de maio de 2018, às 14h:30min, para 

querendo, acompanhar a produção da prova pericial, com início na 

Secretaria desta Primeira Vara de Fazenda Pública desta Comarca, a ser 

realizada pelo Perito Sr. Ilson Pereira dos Santos, Cel 99984-1860, e 

assistentes indicados pelas partes,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816223 Nr: 1651-22.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)(s)DENNER B. 

MASCARENHAS BARBOSA, OAB/MT 13245-A, para tomar ciência da data 

perícia, designada para o dia 15 DE MAIO DE 2018, às 14h:30min, na 

escrivania desta Primeira Vara de Fazenda Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 790811 Nr: 10554-80.2015.811.0003

 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: DAVI FERNANDES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646, 

YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O representando o polo ativo, PARA 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição de fls. 99/100.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1001471-86.2016.811.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 100.162,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

 Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: CIDIA FONSECA DE FREITAS

CITANDO(A, S): EXECUTADOS: Parte Ré: CIDIA FONSECA DE FREITAS, 

CPF: 432.926.661-04 endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo 

de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 de abril de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Numero do Processo: 1003209-75.2017.8.11.0003(PJE)

Valor da causa: R$ 154.710,05

Assunto: Execução Fiscal

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 EXECUTADO: GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA, JOSE MAURICIO 

RIBEIRO, JOAO ROBERTO MAIANI

 CITANDO(A, S): EXECUTADOS: JOSE MAURICIO RIBEIRO, CPF: 

115.313.716-04 endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial, para, no prazo 

de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 18 de abril de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001803-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

FLAVIO PIGATTO MONTEIRO OAB - PR37880 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Na espécie, a parte executada garantiu o juízo, razão pela 

qual foi concedido efeito suspensivo à execução, nos termos da decisão 

proferida nos Embargos à Execução distribuídos por dependência a esses 

autos. Além disso, a parte executada pleiteou pela exclusão do nome dos 

corresponsáveis da CDA executada nestes autos. Assim, intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se em 

relação ao pleito de substituição da CDA, bem como alteração do polo 

passivo. Com a manifestação, voltem conclusos. Int. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 713640 Nr: 8767-21.2012.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:14542-A/MT

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe cumprimento de sentença em face de LG Electronics De 

São Paulo Ltda, igualmente qualificado, em que pleiteia, dentre outros, a 

citação da devedora para pagamento da dívida relativa a honorários 

advocatícios no prazo legal, sob pena de penhora de seus bens.

Foi deferido o pedido de penhora online formulado pela Exequente e 

realizado o bloqueio dos valores (fls. 324 e 325/326).

Intimada para se manifestar a respeito da penhora, a Executada declarou 

a sua concordância, bem como pugnou pela expedição de alvará de 

levantamento em nome da Exequente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido.

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Novo Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente 

depositados em conta judicial, razão pela qual a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, julgo e declaro extinto o presente cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará para 

levantamento do valor penhorado em favor da parte Exequente.

 P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787982 Nr: 9418-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, SONIA ELIZABETH 

BARROS DA SILVA FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelos 

executados. Deixo de condenar em honorários por não ter sido acolhida a 

exceção oferecida.De outro lado, considerando que houve o parcelamento 

do débito, suspendo a execução na forma pleiteada enquanto esse 

perdurar, nos termos dos art. 151, VI do CTN e art. 922 do CPC, e havendo 

o descumprimento, a execução deve prosseguir pelo saldo remanescente. 

Por derradeiro, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto ao 

pedido de substituição da constrição realizada – fls. 54/58, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789369 Nr: 9973-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA

 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): VALDECI FRANCISCO DA SILVA - ME, 

CNPJ: 05894844000147 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDECI FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 51399687115, 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: 16/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VALDECI 

FRANCISCO DA SILVA - ME e VALDECI FRANCISCO DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Infração- Omissão de 

informações econômico fiscais - FIEF CDA Bº 20146386, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6386/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 142.942,40

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788233 Nr: 9525-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA, CLEUNICE 

DOURADO DA SILVEIRA

 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): CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA, 

CNPJ: 04914744000172 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA, Cpf: 39626628120, 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: 07/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA e CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO - 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL E OUTROS. CDA 

Nº20152184, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2184/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 10.295,12

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798389 Nr: 13653-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES 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): 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 
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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: 16/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DUPÉ 

CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, MARIA CRISTINA ROCHA 

OLIVEIRAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de INFRAÇÃO - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL - 

CDA 20151994, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1994/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/02/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 15.818,47

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799237 Nr: 14011-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLANADA ALINHAMENTO DE EIXO E 

BALANCIAMENTO DE VEICULOS LTDA, LEONARDO SANTOS PEREIRA, 

PATRICIA SANTOS PEREIRA

 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): ESPLANADA ALINHAMENTO DE EIXO E 

BALANCIAMENTO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 08876754000111, 

atualmente em local incerto e não sabido LEONARDO SANTOS PEREIRA, 

Cpf: 03546592190, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

PATRICIA SANTOS PEREIRA, Cpf: 00744019982, 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: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ESPLANADA ALINHAMENTO DE EIXO E BALANCIAMENTO DE VEICULOS 

LTDA, LEONARDO SANTOS PEREIRAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO - IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO - CDA Nº 20156830, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6830/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.254,32

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767449 Nr: 1067-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N POSTO D C D DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N POSTO D C D DE PETROLEO LTDA, 

CNPJ: 04934595000103. 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: 28/01/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de N 

POSTO D C D DE PETROLEO LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de DÉBITOS REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO RELATIVO AO EXERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 

2009/2012, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

30353/2012, 30354/2012, 30355/2012, 30356/2012 (MAIS 17 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/01/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.067,12

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789845 Nr: 10170-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA-ME, ANTONIO 

DE ARAUJO PEREIRA

 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): ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA-ME, 

CNPJ: 06974669000160 e atualmente em local incerto e não sabido 

ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA, Cpf: 50230174191, Rg: 739.490, 

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: 20/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANTONIO 

DE ARAUJO PEREIRA-ME e ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO - 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO - CDA Nº 20156213, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6213/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 25.059,35

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801627 Nr: 15034-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J DE MORAES EMBALAGENS, ROSANGELA 

JESUS DE MORAES

 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): R J DE MORAES EMBALAGENS, CNPJ: 

08596990000184. 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 
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Ação: 06/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de R J DE 

MORAES EMBALAGENS e ROSANGELA JESUS DE MORAES, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de INFRAÇÃO - FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL - CDA Nº 20142432, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2432/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.260,39

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818741 Nr: 2465-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO COMÉRCIO DE CEREAIS E 

TRANSPORTES, ADÃO EDSON DE OLIVEIRA, ROSANGELA MOTA 

NOGUEIRA DAHROUGE, MUNIR DAHROUGE

 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): PINHEIRO COMÉRCIO DE CEREAIS E 

TRANSPORTES, CNPJ: 09686102000187, atualmente em local incerto e 

não sabido ADÃO EDSON DE OLIVEIRA, Cpf: 03935633912, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ROSANGELA MOTA NOGUEIRA 

DAHROUGE, Cpf: 63033305172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido MUNIR DAHROUGE, Cpf: 83522000110, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PINHEIRO 

COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES, ADÃO EDSON DE OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

INFRAÇÃO - FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCENDIO - TACIN - CDA Nº 201517175, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 17175/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.992.356,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 404671 Nr: 415-16.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PURCINA ADRIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, CLEBER 

DOS SANTOS SOUZA, HENDER ULISSES DA SILVA, WILQUERSON 

FELIZARDO SANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17.573/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, HELIO 

PASSADORE - OAB:3008-A, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 768675 Nr: 1565-85.2015.811.0003

 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: SEBASTIAO PEDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737778 Nr: 534-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814463 Nr: 1011-19.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818196 Nr: 2284-33.2016.811.0003

 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: LAURA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820215 Nr: 3038-72.2016.811.0003

 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: MIRTES CAMPOS PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822539 Nr: 3790-44.2016.811.0003

 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: DURCY MARIA GERALDA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça à esta secretaria, e requerer o que entender de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782728 Nr: 7295-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE POR SEU ADVOGADO, para no prazo legal, 

declinar aos autos os dados bancários para expedição de alvará de 

levantamento em seu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734236 Nr: 14081-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA, VALDIR 

SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE POR SEU ADVOGADO, para no prazo legal, 

manifestar, dando prosseguimento ao feito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 80206 Nr: 15183-93.1998.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CAMILO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIRO AMARAL DE 

SOUSA - OAB:1578

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR SEU ADVOGADO, para cientificá-lo 

acerca da atualização dos cálculos efetuados nos autos.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 782781 Nr: 7330-37.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo legal, declinar aos autos os 

dados bancários para expedição de alvará de levantamento em seu favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 429472 Nr: 11597-62.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARE AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FISCAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 Vistos etc.,

O Município de Rondonópolis, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Maré Agropecuária Ltda, 

igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação do devedor 

para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de penhora de seus 

bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 169.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo executado, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 720693 Nr: 1741-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIEIRA MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 252/253, que comprovam o pagamento pelo Executado, do valor do 

RPV.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 381161 Nr: 9382-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVANEI IGNACIO CARNEIRO & CIA LTDA, 

TANIA SANTOS CARNEIRO, NILVANEI IGNACIO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 INTIMAÇAO do Advogado do executado, para no prazo de cinco (05) 

dias, efetuar o depósito do pagamento das custas finais do Cartório 

Distribuidor no valor de R$ 54,90 no Banco do Brasil, agência 0551-7, 

conta corrente nº 44017-5, em nome da titular do Cartório Edilma Braga 

(cartório distribuidor) CNPJ nº 01.974.435/0001-08.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 391117 Nr: 4722-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILDO OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 Vistos etc...

I. Prestei nesta data, as informações solicitadas através do Ofício nº 

97/2016- GAB.

II. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Setembro de 2016.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005885-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO PIGATTO MONTEIRO OAB - PR37880 (ADVOGADO)

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio do seguro-garantia oferecido 

nos autos principais – processo nº 1001803-19.2017.811.0003, id. 

9135119. Aliás, o próprio exequente requereu em contestação nos autos 

de nº 1002998-22.2017.811.0041, ajuizado na 1ª Vara Especializada de 

Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que o executado oferecesse a garantia lá 

ofertada nos autos da presente execução fiscal. Nesse contexto, certo 

que a exequente ofereceu na execução fiscal o seguro garantia com 

força suficiente para garantir o juízo. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 

6.830/80 prevê a possibilidade de garantia da dívida através da 

modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a 

exigência legal. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de atribuição do 

efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme requerido pelos 

embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo pode ser 

atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os requisitos do 

art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), conforme 

julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o 

regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. 

NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A 

RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E 

DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO 

(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL. 1. A 

previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o 

advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a 

reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 

(Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do 

art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa reforma, e inclusive na 

vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que 

disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo 

o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 

1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de 

efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os 

excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de 

construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente 

amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 

8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 

237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696. 3. 

Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei 

n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor 

antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo 

próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da 

história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e 

dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da 

Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente 

a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o 

privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a 

Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e 

o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum 

momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos 

embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do 

devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de 

dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do 

disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas 

interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF 

quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou 

outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito 

suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se 

incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 
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1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento da execução – a qual possui montante superior a R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) poderá acarretar prejuízos ou até 

mesmo inviabilizar a atividade comercial da embargante. Não se pode 

olvidar que, no caso, a execução encontra-se garantida por meio do 

seguro-garantia ofertado pela parte embargante. Partindo dessas 

premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais estabelecidos 

na LEF e no CPC: 1) atribuo aos embargos opostos o efeito suspensivo, 

condicionada a apresentação da versão final da apólice de seguro 

comprovação de registro junto à SUSEP e certidão de regularidade da 

empresa seguradora; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal 

nº 1001803-19.2017.811.0003, determinando ainda a suspensão do 

protesto da CDA nº 20173852 apresentado naqueles autos, no prazo de 

05 (cinco) dias; 3) Cite-se o embargado para impugnar os embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto às provas que 

pretende produzir; 4) Intime-se o Estado de Mato Grosso para cumprir esta 

decisão, suspendendo o apontamento em qualquer órgão de proteção ao 

crédito em relação à CDA nº 20173852; 5) Junte-se cópia da presente 

decisão à execução principal de nº 1001803-19.2017.811.0003. 6) 

Oficie-se ao Juízo dos autos de nº 1002998-22.2017.811.0041 - 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT – informado que houve 

distribuição de execução fiscal e embargos neste Juízo. 7) Oficie-se o 4º 

Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis 

para sustar ou suspender o referido protesto, com a cópia desta decisão 

e da intimação de protesto juntada na execução fiscal – autos nº 

1001803-19.2017.8.11.0003, id. 12664600. Int. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003621-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY BERNARDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR 

MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA AUTERA PARS” 

proposta por Valdecy Bernardes Da Silva, devidamente qualificada nos 

autos, em desfavor do Estado de Mato Grosso. Sustenta a autora que 

conviveu em união estável, familiar e conjugal, com o Sr. Francisco Soares 

Candial, com o objetivo de constituir e manter família desde 10 de abril de 

1991, com escritura pública de declaração – em vida - do ano de 2013. 

Assevera que no dia 23 de maio de 2014 o seu companheiro veio a 

falecer, razão pela qual, como dependente econômica do de cujus, 

efetuou requerimento administrativo junto a Secretaria de Estado e 

Administração de Mato Grosso, pleiteando o benefício de pensão por 

morte. No entanto, por não preencher o requisito previsto na Instrução 

Normativa nº 11 de 27 de julho de 2004 da SAD/MT – a sentença judicial 

de união estável - e em atenção ao parecer nº 2844/SUPREV/SAD/2014, 

seu pedido foi indeferido. Argumenta que impetrou mandado de segurança 

(nº 13804/2015), no qual a ordem restou concedida para afastar a 

exigência de apresentação da Sentença Judicial de União Estável, pelo 

que a autora realizou novo requerimento administrativo do benefício, mas 

que não obteve êxito, uma vez que foi rejeitada por falta de sentença 

judicial que reconhecesse a união estável. O pedido de tutela de urgência 

foi indeferido – Id. 8203636. Citado o Réu apresentou a contestação – Id. 

9337052 – arguindo as preliminares de litispendência e de incompetência 

do Juízo e, no mérito, aduz que não restou comprovado à qualidade da 

autora como beneficiária da pensão por morte do de cujus. Na réplica, a 

autora refutou as alegações apresentadas pelo Réu – Id. 9841739. A 

autora manifestou nos autos informando que administrativamente, após a 

sentença judicial que reconheceu a união estável com o falecido, consegui 

a concessão da pensão por morte – ato administrativo nº 

387/2017/MTPREV, bem como requereu o prosseguimento do feito, com 

julgamento antecipado, para condenar o Réu ao pagamento retroativo 

desde 23/05/2014 até setembro de 2017. É o relatório. Fundamento e 

decido. Como se vê no relatório, cuida-se de ação para concessão de 

pensão por morte proposta por Valdecy Bernardes Da Silva em face do 

Estado de Mato Grosso ao fundamento que a pensão não foi concedida 

por falta da sentença judicial que reconheceria a união estável entre ela e 

o seu companheiro falecido. Na espécie, conforme noticiado e 

comprovado nos autos, após o saneamento do vício apontado pelo Réu – 

sentença judicial de reconhecimento de união estável - o requerido 

concedeu a pensão a partir de 23.05.2014, em caráter vitalício em razão 

do falecimento do companheiro da parte autora - ATO ADMINISTRATIVO 

N.º 387/2017/MTPREV – publicado no dia Diário Oficial Nº 27126 de 18 de 

outubro de 2017. Aliás, consta também nos autos a folha de pagamento de 

10/2017 e 11/2017 que comprova o recebimento da pensão por morte pela 

parte autora. Com efeito, dúvidas não há sobre a perda do objeto da 

presente ação. Isso porque, o pedido da parte autora é para que seja 

concedido o pedido de pensão por morte, razão pela qual, outro caminho 

não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito. Ademais, até 

se poderia cogitar sobre o interesse processual, a ensejar o 

prosseguimento do feito como requerido pela parte autora, caso o pedido 

da autora abrangesse, também, a cobrança dos pagamentos vencidos 

antes da propositura da demanda e no decorrer dela, o que não se vê nos 

autos. Ora, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, nota-se 

que o pedido formulado na petição inicial, restringiu-se à “determinar que o 

requerido pague mensalmente a autora a pensão por morte requerida”. 

Aliás, em nenhum momento foi pedido o pagamento retroativo da pensão, 

não tendo ocorrido o contraditório quanto a esse pedido formulado após a 

concessão do benefício. Logo, com a concessão da solicitação 

administrativa e pagamento mensal da pensão, não há que se falar em 

interesse processual e prosseguimento do feito. Alexandre Freitas 

Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, 

p. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade 

assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do 

provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da 

ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas 

atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente 

necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao 

demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse 

de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um 

provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade 

desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda 

ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles 

que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que 

adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um 

juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o 

processo ser extinto sem resolução do mérito.” Em sentido idêntico, 

preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, na obra Código 

de Processo Civil Comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, 

nos seguintes termos: “Existe interesse processual quando a parte tem 
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necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”. Certo é que, a teor 

do que dispõe o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o processo 

será extinto sem resolução do mérito, quando não concorrer qualquer das 

condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

das partes e o interesse processual. Com ato administrativo n.º 

387/2017/MTPREV, o interesse processual que inicialmente restou 

demonstrado de forma inequívoca nos autos, foi suprimido pelo ato da 

concessão da pensão por morte, ocorrendo, assim, a perda 

superveniente do objeto. Por fim, é certo compete a quem deu causa à 

instauração do processo o pagamento dos encargos decorrentes da 

propositura da ação. Ante o exposto, declaro a perda do objeto e, por 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, com 

fundamento no art. 85, § 3º, II do Código de Processo Civil, suspensa a 

sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas necessárias. P. R. I. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 636538 Nr: 7530-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Maria de Fátima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Intimação da assistente de acusação, na pessoa do advogado, Dr. Rafael 

Santos de Oliveira, OAB 14885, para que, no prazo legal, possa, se 

quiser, acrescentar outras razões ao recurso do Ministério Público, bem 

como, contrarrazoar o recurso de apelação interposto pela defensoria 

pública.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 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

 (...). Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Witor Hugo 

Dantas, pela prática, em tese, ao disposto no art. 229, caput, c/c art. 14, 

inciso II, c/c art. 304, c/c art. 297 (por no mínimo, oito vezes), c/c art. 69, 

todos do Código Penal.O paciente foi preso em flagrante delito no dia 

17.01.2018 (fl. 09), tendo sua prisão em flagrante homologada e 

convertida em prisão preventiva por este juízo no dia 18.01.2018, tendo 

como fundamento a garantia da ordem pública (fls. 33/37).Ao oferecer a 

denúncia, o representante do Ministério Público representou pela quebra 

do sigilo de dados do aparelho telefônico apreendido em posse do 

denunciado, alegando que o mesmo poderia conter informações 

relacionadas à prática dos delitos apurados neste feito (fls. 193/194).A 

denúncia foi recebida em 20.02.2018 (fls. 207/208), ocasião em que este 

juízo deferiu o pedido formulado pelo representante ministerial.Às fls. 

245/260, através de advogado constituído, o paciente apresentou 

resposta à acusação pugnando pela rejeição da denúncia, bem como pelo 

reconhecimento de nulidade das provas obtidas no interior da residência 

do réu.Por fim, informo que nesta data determinei fosse concedido vista 

dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca da resposta 

à acusação apresentada pela defesa do réu, bem como a intimação do 

causídico para assinar o referido ato defensivo, que foi apresentado de 

forma apócrifa (fl. 269).Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa 

Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos 

a  d i s p o s i ç ã o  p a r a  e v e n t u a i s 

esclarecimentos.Respeitosamente,WLADYMIR PERRI- Juiz de Direito em 

Substituição Legal -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 662847 Nr: 11329-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA, MARCOS 

VINÍCIUS DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. ARIONALDO MADEIRA COSTA- OAB/MT 13.075, 

PARA QUE NO PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU LUIZ 

CARLOS PEREIRA DE SOUZA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

1139-38.2017.811.0064- CÓDIGO 662847.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 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

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que não há assinatura do causídico na peça 

processual de fls. 245/26, motivo pelo qual determino a intimação do 

advogado Dr. Lucas Gabriel Silva França - OAB/MT 19.363 para, no prazo 

de 10 (dez) dias, sanar o vício.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

da referida resposta à acusação.

 Após, venham conclusos.

Intime-se, notifique-se e expeça o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664004 Nr: 12484-76.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEUMARA RESMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILLY RODRIGUES DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON FERNANDO YOKADA 

FERNANDES - OAB:19.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação Dr. MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES OAB 19.992 da 

decisão que segue:(...)Trata-se de queixa-crime apresentada por 

Neumara Resmini em desfavor de Jailly Rodrigues da Silva e Silva, 

imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 163, inciso IV, do Código 

Penal.(...)

Pelo exposto, com fundamento no art. 395, inciso II, e do art. 38, ambos do 

CPP, diante da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular 

do processo, rejeito a queixa-crime e determino o arquivamento do feito.

Cumpra-se, publique-se e intime-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri
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 Cod. Proc.: 668559 Nr: 1351-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA

 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.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2018, às 15:00 horas.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664511 Nr: 12916-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEAS DOS SANTOS PEREIRA, 

WELLINGTON CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Diante do requerimento da ilustre representante do Parquet, designo 

audiência de continuação para o dia 18 de abril de 2018 às 13h00min.

 Requisitem-se, com extrema urgência, os réus.

Por meio de contato telefônico, informei à secretária do médico perito Dr. 

Sinésio Gouveia de Alvarenga acerca da designação de audiência de 

continuação para o dia de amanhã, a qual se prontificou a avisar seu 

chefe e garantiu sua presença ao ato.

.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672397 Nr: 4657-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA ANGÉLICA MENDES 

SANTOS - OAB:20.086, HAISSA VALERIA MENDES SANTOS - 

OAB:22698/0, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14.525-MT

 Autos nº 4657-77.2018.811.0064 – Cód. 672397

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu Alex Sandro Arruda Cardoso para o dia 22.05.2018, 

às 17h30.

Intime-se e requisite-se o réu, bem como dê ciência ao 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672397 Nr: 4657-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA ANGÉLICA MENDES 

SANTOS - OAB:20.086, HAISSA VALERIA MENDES SANTOS - 

OAB:22698/0, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14.525-MT

 IIntimação dos Advogados Dr. Híghor Djamíler Mendes Santos - OAB/MT 

14.525, Dra. Haíssa Valéria Mendes Santos - OAB/MT 22.698, e Dra. 

Cláudia Angélica Mendes Santos - OAB/MT 20.086, da designação de 

audiência de interrogatório do réu Alex Sandro de Arruda Cardoso para o 

dia 22/05/2018, às 17:30 horas, na sala de audiências desta escrivania.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670179 Nr: 2652-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2652-82.2018.811.0064 – Cód. 670179

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Rhenan 

Romão Castro do Nascimento como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial para juntada de certidão de 

antecedentes criminais, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação nos 

autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC e, no mesmo sentido indefiro o pedido contido cota ministerial retro, 

para expedição à autoridade policial com a remessa de cópias dos autos, 

para prosseguimento das investigações a fim de identificar e qualificar os 

demais autores crime.

Por fim, defiro a expedição de ofício à Autoridade Policial requisitando 

cumprimento integral dos itens “4, 5 e 7” do despacho de fl. 43, bem como 

para que verifique imagens de câmeras de segurança, caso existam, nas 

proximidades da residência das vítimas e do local em que a caminhonete 

subtraída foi localizada.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 611397 Nr: 1747-53.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA DE LIMA

 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 a acusada.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de maio de 2018, às 17:00 horas.
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Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628621 Nr: 1260-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHAGNNER JOÃO BOSCO JÚNIOR MACHADO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

FHAGNNER JOÃO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, qualificado nos 

autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, 109 “caput”, inciso V, artigo 110, § 1º 

e art. 115 “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância 

com o art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado a 

presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas na distribuição e no relatório. Recolham-se eventuais 

mandados prisionais em aberto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667084 Nr: 151-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOS SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas e da vitima, bem como interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos 

autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668143 Nr: 1016-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON VITOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, declaro 

encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos para 

proferir sentença.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608472 Nr: 6345-84.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT, Onório Gonçalves da 

Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 I – Ao recuperando foi concedida progressão de regime e expedido 

alvará de soltura, restando necessário realizar audiência admonitória.

II – Designo para o dia 17 de maio de 2018, às 13:30 audiência admonitória 

para o regime semiaberto.

III – Intime-se ao reeducando para o ato, advertindo-a para que traga aos 

autos, na data da audiência, comprovante de endereço do recuperando 

em possível liberdade.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613035 Nr: 3559-33.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GICELE DE SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 I – À recuperando foi concedida progressão de regime e expedido alvará 

de soltura, restando necessário realizar audiência admonitória.

II – Designo para o dia 17 de maio de 2018, às 13:30 audiência admonitória 

para o regime semiaberto.

III – Intime-se a reeducando para o ato, advertindo-a para que traga aos 

autos, na data da audiência, comprovante de endereço do recuperando 

em possível liberdade.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público e a defesa.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 667023 Nr: 67-57.2018.811.0064

 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): RAFAEL SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

R. hoje.

NOTIFIQUE(M) o(a;s) denunciado(a;s) para no prazo de 10 ( Dez ) dias, 

oferecer(em) defesa(s) preliminar(es) ( art. 55 da lei nº 11.343/06 ), qual 

haverá de ser feito por advogado(a) de confiança, sendo que por ocasião 

do cumprimento do mandado deverá o Sr. Meirinho indagar o(a;s) 

imputado(a;s) se pretende ou não constituir advogado(a;s) e caso 

negativo, sempre que possível, consignar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(ais) 

não pretende(m) contratar defensor(a;es) ( Item 7.5.1.5 da CNGC ).

Na hipótese do(a;s) imputado(a;s) mencionar(em) que não constituirá(ão) 

advogado(a;s) particulares, desde logo, nomeio para defesa o(a) 

defensor(a) público(a) que oficia perante esta vara, para tanto deverá ser 

intimado(a) da nomeação, para oferecer a defesa prévia no prazo legal, 

qual seja, de 10 ( Dez ) dias, a teor do que estabelece o artigo 

supramencionado, oportunidade em que poderá alegar tudo que interessa 

a defesa do denunciado(a;s), assim como oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas 

no máximo de 05 ( Cinco ), tudo em face do que estabelece o disposto no 

§ 1º do art. 55 da lei 11.343/06, além de poder apresentar as exceções a 

que se referem os art. 95 a 113 do CPP ( Vide: § 2º do art. 55 da lei 

11.343/06 ).

Após apresentação da(s) defesa(s) preliminar(es), volte-me o feito 

concluso.

Dê ciência ao representante do Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665436 Nr: 13729-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 
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Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JONAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Intimação do advogado de defesa para apresentação da defesa 

preliminar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 668763 Nr: 1523-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS MOURÃO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado do reu, Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB/MT 15193, da designação da audienca para o dia 

03/05/2018 as 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 667023 Nr: 67-57.2018.811.0064

 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): RAFAEL SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Intimação do Advogado de defesa para apresentação da defesa 

preliminar no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671965 Nr: 4273-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANTUARIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO do habeas corpus impetrado em favor do 

paciente Márcio Cantuário Batista. Notifiquem-se as partes.Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais.Sentença não sujeita 

ao reexame necessário pelo juízo ad quem (Tribunal de 

Justiça).Transcorrido in albis o prazo recursal, arquive-se mediante 

observância das formalidades legais. Notifiquem-se. Às providências. 

Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 303369 Nr: 893-06.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEONILIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON BOMFIM SILVA 

OLIVEIRA - OAB:17.338-BA

 Código: 303369

Vistos etc.

Considerando o parecer ministerial de fls. 227, acolho o pedido de fls. 

221/222 e, de consequência, torno sem efeito a decisão que determinou o 

recambiamento do acusado Teonilio Gomes da Silva, a fim de resguardar a 

integridade física do mesmo, mantendo-o custodiado na comarca onde 

encontra-se, em estabelecimento prisional adequado, mantendo-se as 

informações quanto à sua localização devidamente atualizadas.

Sem prejuízo, oficie-se à Comarca de Riacho de Santana/BA, solicitando 

informações acerca do interrogatório do acusado, tendo em vista que a 

audiência foi aprazada para o dia 03/04/2018.

Por fim, nomeio o representante da Defensoria Pública, para patrocinar a 

defesa do acusado durante a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03/05/2018, às 17h, ante o teor do requerimento de 

fls. 221/222, bem como visando evitar qualquer nulidade processual.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Notifiquem-se.

 Rondonópolis, 17 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660081 Nr: 9065-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGR, TGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Vistos etc.

Ante a não localização da vítima, determino vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670107 Nr: 2591-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público 

retro com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado, ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO, devidamente 

qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, 

quais sejam: 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 - Comparecer 

em todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código de Processo 

Penal);VI - Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização 

judicial;VII - Devolução dos objetos descritos na denúncia no prazo de 24 

(vinte e quatro), no dia 18/04/2018 até as 15h;Em caso de descumprindo 

de alguma das medidas acima descritas, poderá ser decretada a prisão 

preventiva do acusado. Ante os termos da Lei nº 13.641, publicada em 03 

de abril de 2018, oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das 

medidas protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação 

da referida norma legal.Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2 , 

ambos da CNGC.(..)
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650557 Nr: 222-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SILVA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 Vistos etc...

 Primeiramente, visando impedir qualquer ato de nulidade, consigno que o 

advogado Lucas Gabriel Silva França não compareceu na presente 

solenidade, apesar de devidamente intimado, como também não 

regularizou sua representação processual nos autos, diante disso 

NOMEIO para o ato o Defensor Público Maicom Alan Fraga Vendruscolo.

Ademais, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva das testemunhas 

Anderson Segalla Rohdem, Edson Roberto Pereira e da vítima E. F. da S. T.

Outrossim, os depoimentos da senhora Maria de Fatima da Silva e do 

senhor Sebastião Cordeiro Fernandes foram colhidos a título de 

informantes.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o art. 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates 

orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para a 

defesa do denunciado por intermédio do advogado Lucas Gabriel Silva 

França.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira - Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633800 Nr: 5279-64.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

KINDELLY RAMONY FERREIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Código: 633800

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Luiz Rafael Soares de Melo Pereira, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) 

Artigo(s) 129, § 7º e § 9º, e Artigo 147, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006, pelos fatos constantes na denúncia de 

fls. 05/07.

A denúncia foi recebida em 28/02/2016 (fls. 64).

O denunciado foi devidamente citado em 18/04/2016 (fls. 72), tendo 

apresentado a defesa prévia em 20/04/2016 (fls. 45/47).

Consta às fls. 83 pedido de habilitação de assistente de acusação.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, manifestou-se 

pela admissão das assistentes de acusação (fls. 84).

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se que deve ser deferido o requerimento de fls. 84, 

nos termos do Artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal, uma 

vez já recebida a denúncia e formalmente instaurada a ação penal.

 Registre-se que o fato da ação penal ser pública não impede o ingresso 

da vítima como assistente no polo ativo, sendo nesse sentido o teor do 

Artigo 268 do Código de Processo Penal.

 A doutrina também ensina que “embora o direito de punir seja unicamente 

do Estado e legitimado, para a ação penal, seja o Ministério Público, como 

seu representante, nos casos de ação pública, é cabível a formação de 

litisconsórcio ativo, integrando o polo ativo a vítima do crime”.

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 84, 

DEFIRO o requerimento de habilitação de assistente de acusação de fls. 

83.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634246 Nr: 5645-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RUFINO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se vê às fls. 47/48, mudou-se sem informar novo endereço a 

este Juízo (fl. 56/57), inclusive a própria defesa informou não ter o 

endereço atualizado do denunciado (fls. 58), não comparecendo na 

presente solenidade, razão pela qual o processo seguirá sem a sua 

presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de Processo 

Penal.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para às partes.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667817 Nr: 789-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS 

APRESENTAR A DEFESA PREVIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667817 Nr: 789-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669

 Código: 667817Vistos 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 IP, verifica-se que há prova da 

existência do(s) delito(s) (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(m)-se o(s) denunciado(s) para 

oferecer(em) resposta(s) 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(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), 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, (...)

Comarca de Sinop
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Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 90/2018-cnpar

CONSIDERANDO o Ofício n. 0 9/2018-Gabinete firmado pelo D outor. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, que solicita a 

exoneração da servidora Shaiana Hattje, mat rícula n. 28095, do cargo de 

Assessor de Gabinete II;

 CONSIDERANDO o requerimento datado de 16.4.2018, firmado pelo Doutor 

Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de 

Sinop, que requer a nomeação da servidor a SHAIANA HATTJE, matrícula 

28095, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I da 1ª Vara Cível;

RESOLVE:

EXONERAR, SHAIANA HATTJE, portadora do RG 1222346-8 S J/MT e 

inscrita no CPF n. 621.962.431-91, do cargo de Assessor de Gabinete II da 

7ª Vara Cível da Comarca de Sinop e,

NOMEAR, SHAIANA HATTJE, portadora do RG 1222346-8 SJ/MT e inscrita 

no CPF n. 621.962.431-91, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Cível desta Comarca, a partir da data 

da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 92/2018-cnpar

CONSIDERANDO o Ofício n. 019/2018-GAB/MAM, datado de 13.4.2018, 

firmado pelo Doutor Mario Augusto Machado, Juiz de Direito da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop, que requer a nomeação do servidor 

FERNANDO DE MAIO GALVÃO, matrícula 23698, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete da 4ª Vara Criminal;

 RESOLVE:

EXONERAR, FERNANDO DE MAIO GALVÃO, matrícula 23698, portador do 

RG 440996478 SSP/SP e inscrito no CPF n. 360.665.948-26, do cargo de 

Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop e,

NOMEAR, FERNANDO DE MAIO GALVÃO , matrícula 23698, portador do 

RG 440996478 SSP/SP e inscrito no CPF n. 360.665.948-26, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I da da 4ª Vara Criminal 

desta Comarca, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 17 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 97/2018-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:

 LOTAR a servidora TALITA LEITE CECCONELLO, Analista Judiciária PTJ, 

na 1ª Vara Criminal desta comarca, a partir desta data.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 18 de abril de 2018.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 93/2018-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;

 CONSIDERANDO o Ofício n. 019/2018-GAB/MAM, datado de 13.4.2018, 

firmado pelo Doutor Mario Augusto Machado, Juiz de Direito da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop, que requer a lotação da servidor a ELIETTI 

CARDENA MARTINS, matrícula 14003, na 4ª Vara Criminal;

RESOLVE:

LOTAR a servidora ELIETTI CARDENA MARTINS, matrícula 14003, Analista 

Judiciário, na 4ª Vara Criminal desta comarca, ficando revogada as 

disposições em contrário;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2018.

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 99/2018-cnpar

 PORTARIA N. 98/2018-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,

 CONSIDERANDO o Ofício n. 037/2018-GAB, datado de 16.4.2018, firmado 

pela Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juíza de Direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop, que requer a nomeação da servidora 

ROSANA BARBOZA MOREIRA, matrícula 21579, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Criminal;

RESOLVE:

EXONERAR, ROSANA BARBOZA MOREIRA, portadora do RG 13610830 

SSP/MT e inscrita no CPF n. 051.660.819-35, do cargo de Assessor 

Técnico Jurídico do Gabinete da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop e,

 NOMEAR, ROSANA BARBOZA MOREIRA , matrícula 21579, portadora do 

RG 13610830 SSP/MT e inscrita no CPF n. 051.660.819-35, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 100/2018-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. 99/2018-cnpar, datada de 18.4.2018, para 

fazer constar , onde se lê: "PORTARIA N. 98/2018-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, "

Leia-se: "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, "

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 101/2018-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,

 CONSIDERANDO o Ofício n. 037/2018-GAB, datado de 16.4.2018, firmado 

pela Doutora Débora Roberta Pain Caldas, Juíza de Direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop, que requer a nomeação do servidor LUIZ 

VINÍCIUS IORI, matrícula 29451, para exercer o cargo de Assessor de 

Gabinete II da 2ª Vara Criminal;

RESOLVE:

EXONERAR, LUIZ VINÍCIUS IORI, matrícula 29451, portadora do RG 

21448825 S SP/MT e inscrito no CPF n. 039.602.141-70, do cargo de 

Assessor de Gabinete I da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop e,

NOMEAR, LUIZ VINÍCIUS IORI, matrícula 29451, portadora do RG 21448825 

SSP/MT e inscrito no CPF n. 039.602.141-70, para exercer, em comissão, 

o cargo de Assessor de Gabinete II da 2ª Vara Criminal desta Comarca, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 102/2018-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,

 CONSIDERANDO o Ofício n. 29/2018-GAB-RZS, datado de 17.4.2018, 

firmado pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que 
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requer a nomeação da servidora MERIELEN DE SOUZA NOBRES, matrícula 

27355, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete II da 1ª Vara 

Criminal;

RESOLVE:

EXONERAR, MERIELEN DE SOUZA NOBRES, matrícula 27355, portadora do 

RG 20541732 SSP/MT e inscrita no CPF n. 030.124.641-66, do cargo de 

Assessor de Gabinete I da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop e,

 NOMEAR, MERIELEN DE SOUZA NOBRES, matrícula 27355, portadora do 

RG 20541732 SSP/MT e inscrita no CPF n. 030.124.641-66, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II da 1ª Vara Criminal 

desta Comarca, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 18 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004113-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RAIMUNDO CAVALCANTE (REQUERENTE)

ANDRE RAIMUNDO CAVALCANTE (REQUERENTE)

SERGIO INGLES CAVALCANTE (REQUERENTE)

MARIA ALCERI CAVALCANTE CARNEIRO (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004113-25.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[ACESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ALCERI 

CAVALCANTE CARNEIRO, SERGIO INGLES CAVALCANTE, ANDRE 

RAIMUNDO CAVALCANTE, ADRIANA APARECIDA CAVALCANTE, CELSO 

RAIMUNDO CAVALCANTE Parte Ré: Vistos etc. Alvará Judicial, 

objetivando autorização para transferência de veículo em nome do de 

cujus Afonso Raimundo Cavalcante, para a herdeira Maria Alceri 

Cavalcante Carneiro. Assim, por ser matéria de competência da 5ª Vara 

Cível, DETERMINO a remessa dos autos para aquela vara, com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Sinop- MT, 18 de abril de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004030-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER OAB - MT14007/O (ADVOGADO)

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES OAB - MS22512 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (EXECUTADO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004030-09.2018.8.11.0015; Valor causa: 

R$ 62.109,49; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

CLEDIANE ARECO MATZENBACHER Parte Ré: EXECUTADO: PAULO 

CEZAR PASQUALOTTO, LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO 

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, 18 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1012331-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

LARISSA INA GRAMKOW (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora do teor da decisão proferida 

no ID 12405566.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012747-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA AZUMA GHELLER (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES REGIANI PAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO PALHAO (REQUERIDO)

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça anexada 

no ID 12665391.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010179-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPE DA SILVA SCHONBERGER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão do Senhor Oficial de Justiça anexada no 

ID 10133778.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010437-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIS DA SILVA OAB - SP150463 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que a parte requerida efetuasse o pagamento do débito ou 

apresentasse embargos monitórios, embora devidamente citado/intimado 

por meio de carta com AR (Aviso de Recebimento, anexado aos autos em 

06/12/2017, ID 11017854. SINOP, 18 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012413-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MARIA BINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobe a certidão da senhora Oficiala de Justiça, anexada 

no ID 11113226.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259030 Nr: 3094-69.2016.811.0015

 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: OSVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, CÉLIA 

CECILIA LENZ MICHELAN, IRIA INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE 

TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR ROQUE LENZ - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEONARDO PERIM DE PAULA - OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3094-69.2016.811.0015 – Código 259030

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: OSVALDO RODRIGUES

PARTE RÉ: HILDIGARD LENZ e OSCAR INACIO LENZ e CÉLIA CECILIA 

LENZ MICHELAN e HERTA MARIA LENZ e IRIA INES LENZ e ILSE TERESA 

LENZ FREITAS e OTOMAR ROQUE LENZ - ESPOLIO

CITANDO(A, S): CELIA CECILIA LENZ MICHELAN, inscrita no CPF/MF sob o 

nº 325.814.591-15, HERTA MARIA LENZ, inscrita no CPF/MF sob o nº 

729.370.179-91.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 28/06/2018, às 13:30 

horas, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: OSVALDO RODRIGUES, brasileiro, casado, portador 

do RG 696.578 SSP/PR, e do CPF nº 044.652.109-49, residente e 

domiciliado na Av. Andre Maggi, 5879, Bairro Novo Estado, na cidade de 

Sinop/MT, CEP 78553-670, através de seu patrono Dr. Adriano Bulhões 

dos Santos, OAB/MT 8182, com escritório profissional localizado na Rua 

das Aroeiras, 708, Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, vêm com o 

devido respeito e acatamento à presença de V. Exa., requerer a presente 

AÇÃO ADJUDICATÓRIA E COMINATÓRIA DE OUTORGA DE ESCRITURA 

DE COMPRA E VENDA Em face do espólio do Sr. OTOMAR ROQUE LENZ, 

brasileiro, falecido em 11/09/2011 conforme Certidão de Óbito anexa, e 

herdeiros: HILDIGARD LENZ, brasileira, viúva, do lar, portadora do RG nº 

5850316 SSP/SC, e do CPF 630.636.381-53, com endereço sito Rua 

Afonso Rodrigues, 55, Centro, na cidade de Tunápolis/SC, CEP 89898-000; 

OSCAR INACIO LENZ, brasileiro, portador do CPF 253.578.081-04, Rua XV 

de Novembro, 1506, na cidade de Marechal Candido Rondon/PR, CEP 

85960-970; CÉLIA CECÍLIA LENZ MICHELAN, brasileira, qualificação 

desconhecida, residente na Rua Projetada 10, Quadra 25, Casa 06, 

Residencial José Adriano Leitão, na cidade de Sinop/MT, CEP 78559-248; 

HERTA MARIA LENZ, brasileira, portadora do CPF 729.370.179-91, 

residente na Rua Afonso Rodrigues, 55, Centro, na cidade de 

Tunápolis/SC, CEP 89898-000; IRIA INES LENZ, brasileira solteira, maior, 

técnica de enfermeira, portadora da RG n° 584448/SSP-MT, e inscrita no 

CPF sob o n° 452.068.801-91, residente e domiciliada na Rua dos Araçás, 

nº 413, Jardim Imperial, cidade de Sinop/MT, CEP 78555-006; ILSE TERESA 

LENZ FREITAS, brasileira, portadora do RG 359335 SSP/MT, e do CPF 

345.756.341-15, residente na Rua Everaldo Marques da Silva, 378, 

Residencial Santa Rita, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, CEP 85858-270, 

consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos; 

DOS FATOS O autor adquiriu em 28/09/2006, do Sr. Otomar Roque Lenz, o 

imóvel denominado Lote 04, da Quadra 01, do loteamento Jardim Santa 

Rita, localizado no município de Sinop/MT, com área de 345,00 m², se seja, 

11,50 x 30,00. Conforme Contrato de Compra e Venda do imóvel 

diretamente entre o autor e o Sr. Otomar Roque Lenz, o qual trata-se do 

proprietário do loteamento Jardim Santa Rita. Comprovando a aquisição, 

posse e propriedade do imóvel ao autor. O Contrato de Compra e Venda 

foi firmado dando quitação do pagamento do terreno Imóvel Quitado. Fato 

este, também reiterado na cláusula 2ª do contrato de compra e venda 

sendo que este lote está quitado. Conforme a cláusula 3ª do contrato, o 

autor veio solicitar ao proprietário do Loteamento Jardim Santa Rita Sr 

Otomar Roque Lenz, e sua procuradora JV Imóveis Ltda, a outorga da 

escritura pública definitiva de compra e venda, quando foi 

surpreendentemente informado que o vendedor loteador faleceu, perdido 

portanto a eficácia da procuração pública outorgada, e que os herdeiros 

não inventariaram o imóvel, permanecendo o imóvel em nome do Sr. 

Otomar Roque Lenz, conforme certidão de inteiro teor do imóvel atualizada 

anexa. DA FUNDAMENTAÇÃO Em suma, seja de natureza real ou pessoal, 

a ação cominatória de outorga da escritura definitiva de compra e venda,, 

ou ação de adjudicação compulsória é imprescritível em razão da natureza 

da pretensão constitutiva, que visa a mesma eficácia da escritura pública 

de compra e venda e cuja vontade não foi declarada por resistência ou 

fatos alheios derivados do promitente vendedor (morte, analfabeto, 

ausência, recusa etc). E preenchidos os requisitos legais, quais sejam: os 

contratos corroboram a quitação da compra do imóvel; o contrato de 

compra e venda possui caráter irrevogável e irretratável; e devido a morte 

do vendedor, restou impossível a aquisição da escritura definitiva. Provam 

os próprios contratos anexos (cessão de transferência e contrato de 

compra e venda), que o autor quitou a compra do imóvel, efetuando o 

pagamento de todos os valores negociados na aquisição do imóvel. 

Entretanto, devido o falecimento do vendedor, loteador do imóvel adquirido, 

e devido à ausência de inventario do imóvel conforme certidão de inteiro 

teor anexa, restou impossível a emissão da escritura definitiva do imóvel. 

Sendo assim, veio o autor recorrer à via judicial através dos arts. 466-B e 

466-C do CC, c/c art. 1.418, do CC, e Súmula 413 do STF, para obter a 

sentença que produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. 

Assim, o instrumento particular de compra e venda de imóvel, com ânimo 

irretratável é instituto tão útil quanto eficaz. DO PEDIDO Diante de todo o 

exposto requer: a) a citação dos requeridos para apresentarem defesa, 

assim querendo, sob pena de sofrer os efeitos da revelia. b) A 

procedência da presente ação, para nos termos dos arts. 466-A e 466-B 

do CPC, c/c art. 1.418, do CC, e Súmula 413 do STF, obter sentença 

cominatória que produzirá todos os efeitos da escritura definitiva não 

emitida, possibilitando ao autor abrir matrícula se necessário, escriturar e 

registrar o imóvel em seu nome perante o Cartório de Registro de Imóveis 

de Sinop, referente ao Lote 04, da Quadra 01, do loteamento Jardim Santa 

Rita, localizado no município de Sinop/MT, com área de 345,00 m², se seja, 

11,50 x 30,00; c) A condenação dos requeridos ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios 

sucumbenciais. d) Requer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 
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nos termos da Lei 1.060/50, por serem os autores pessoas 

hipossuficientes, não possuindo condições de arcar com as custas 

judiciais, sem o sacrifício próprio e de sua família. e) Nos termos da Lei nº 

12.008/09, requer prioridade na tramitação do presente processo, devido 

o autor ser pessoa idosa com mais de 80 (oitenta) anos de idade. Dá-se à 

causa o valor estimado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 DESPACHO/DECISÃO: Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos de fls. 61/63. Proceda-se 

com a alteração do valor da causa conforme planilha de fls. 60. Designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 08/08/2016, às 15h00min, 

a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, no Fórum local. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Sinop - MT, 11 de abril de 2018.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189045 Nr: 10355-90.2013.811.0015

 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: ADAIR BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, MÍRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104.430-SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação às fls. 

138/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107716 Nr: 94-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISVALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.129, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249614 Nr: 18044-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) advogado (a) da parte requerente para manifestar, no 

prazo legal, acerca da penhora negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177018 Nr: 12783-79.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO BORTOLUZZI

 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: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 Em cumprimento a r. decisão de fls.79, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 5648-26.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP, 

JEFERSON ODAIR DIEL, LORENO JACOB DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls. 159, CERTIFICO que, decorreu o 

prazo de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2398 Nr: 719-28.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. CAMPOS INDÚSTRIA LTDA, MARCIOLINO 

PEREIRA DE CAMPOS

 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 (a) advogado (a) da parte requerente para manifestar, no 

prazo legal, acerca do r.despacho às fls.275.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 11843 Nr: 1239-56.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GENTIL ZAMBIAZI, LAURO ANTÔNIO ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Intime-se o (a) advogado (a) da parteexequente para manifestar, no 

prazo legal, acerca petição acostada às fls.340/350.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 169420 Nr: 4432-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMOWIDEA LTDA-ME, MARIA MARCIA 

PALHÃO KINZKOWSKI, MARCIO LUIZ KINZKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.123, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 232596 Nr: 7202-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18.131-MT, 

VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. sentença às fls.48, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 121932 Nr: 1091-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.71, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101896 Nr: 8952-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.292, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe acerca do cumprimento do acordo às fls. 258/260. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 253239 Nr: 19936-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KELLY RIBEIRO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.39, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 176013 Nr: 11673-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES & CIA LTDA ME, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS, JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:/MT20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.104, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264852 Nr: 6437-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO PETROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA, VINICIUS VICENT 

BENEDIT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.55, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167061 Nr: 1902-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL 

WERLANG, JOSÉ AUGUSTO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.111, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 76955 Nr: 5332-13.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE CRISTINA MAKIYAMA BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEI JAPENISKI, NADIR FERREIRA 

BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.93, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 298621 Nr: 7560-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NATALINO SCARIOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SCARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO - OAB:4390-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192507 Nr: 14206-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCLAMATA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA WECCHIO - OAB:12049/SC, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.136, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 159763 Nr: 7090-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVALDO PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCES CRISTINA ROCHA NEVES NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.85, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261500 Nr: 4580-89.2016.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO CASARIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.68, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211178 Nr: 11901-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DUARTE DE PAULO KURTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. decisão de fls.88, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153302 Nr: 1338-98.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LOURENÇO DA ROCHA, JOÃO 

VASCONCELOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22.555-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, JEIZE MARCHIORO VASCONCELLOS - 

OAB:21469/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte requerida, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153302 Nr: 1338-98.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LOURENÇO DA ROCHA, JOÃO 

VASCONCELOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22.555-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, JEIZE MARCHIORO VASCONCELLOS - 

OAB:21469/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Vistos etc.

 Visando inteirar com mais exatidão a respeito dos fatos, converto o 

julgamento em diligência, a fim de constatar a obrigatoriedade de parada 

para os veículos que estejam trafegando pela BR-163 com o intuito de 

adentrar a perimetral Colonizador Ênio Pepino, sentido norte/sul, próximo à 

borracharia “Pandulho”, nesta cidade e comarca de Sinop-MT.

Logo, em vez de inspeção judicial propriamente dita, cabível mera vistoria 

por este subscritor, acompanhado de um oficial de justiça, consoante art. 

464 e seguintes do CPC. Deve a parte requerida providenciar os meios 

para tanto.

 O oficial de justiça deverá certificar tudo o que for constatado, lavrando a 
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respectiva certidão, e traçando simplificado croqui.

Designo o dia 14 de maio de 2018, às 14:00 horas, para a realização da 

vistoria. Notifiquem-se as partes para querendo, acompanharem a 

diligência.

 Juntada a certidão, digam as partes em 10 dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000788-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BORGES DE SOUZA FILGUEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000788-42.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 

23.208,52; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, LIMINAR]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THAIS BORGES DE 

SOUZA FILGUEIRAS Parte Ré: REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de 

urgência para exclusão de nome no cadastro restritivo de crédito Serasa, 

aviada por Thais Borges de Souza Filgueiras em face de Iuni Unic 

Educacional Ltda., ambas qualificadas. Indeferida a tutela de urgência, 

marcada audiência de conciliação, inexitosa, foi contestada a ação, 

argumentando, dentre outras antíteses, a regularidade da cobrança, com a 

apresentação de histórico escolar do semestre 2017/2, bastando esta 

nuance para fins de reanalisar o pedido de tutela de urgência reiterado em 

réplica. Demais, na contestação houve pedido contraposto. É o mínimo 

relatório. Decido. Preliminarmente Não foram aduzidas preliminares, razão 

pela qual, já adiantando parte do saneador, o feito está regular, devendo 

prosseguir. Nesse passo, as partes devem especificar as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as expressamente. Do pedido 

contraposto Atinente ao pedido contraposto, a parte deve atentar que não 

se encontra no âmbito dos juizados especiais, onde tal pedido é expresso 

e factível, e nem se trata de ação que possui caráter dúplice, à moda das 

ações possessórias. Aliás, este caráter dúplice de uma ação demanda 

previsão legal, o que não é efetivamente o caso dos autos, já que 

nenhuma norma de conhecimento desse Juízo o autoriza na senda do 

processo comum ordinário na justiça comum para a hipótese. Inviabilizado 

cogitar ex officio de reconvenção, pois deve ser expressa e atendidos os 

requisitos específicos (conexão com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa); além das condições da ação e dos pressupostos 

processuais, nos termos dos arts. 319/321 CPC, dentre os quais, deste 

último, como os documentos essenciais à propositura da demanda 

(documento de alicerce da pretensão), e o respectivo preparo. Isso 

porque a reconvenção, ainda que na mesma peça de defesa, deve 

atender aludidos elementos, ser anotada no cartório distribuidor, 

recolhidas as custas etc. Inteligência do art. 343 do CPC. Reconvenção, 

simplificando, é uma ação dentro da ação principal. Mas soa inviável o 

Juízo entender que o incabível pedido contraposto, conforme já 

assinalado, possa ser admitido como reconvenção, dadas as 

circunstâncias suso anotadas, que demanda a efetiva atuação e vontade 

da parte requerida em assim proceder no momento oportuno. A 

instrumentalidade das formas e a economia processual, o conceito de 

processo sintético, razoável duração do processo e outros primados 

inerentes não autorizam, ainda assim, que o Juízo se imiscua no modo de 

atuação das partes, aplicando institutos que exigem condições 

específicas e iniciativa expressa. Como insta, inadmissível o pedido 

contraposto, devendo a parte requerida, se assim lhe aprouver, mover a 

ação que lhe competir para exigir o que entender de direito da contraparte, 

mas na seara ordinária, para onde desde logo fica remetida, até porque 

preclusa a possibilidade de reconvenção. Do pedido de reconsideração da 

tutela de urgência O indeferimento da tutela de urgência teve fulcro na 

existência da dívida cobrada que negativou o nome da parte autora. Não 

havia elementos consistentes que indicassem a probabilidade de êxito da 

pretensão, ou seja, de razoável perspectiva de sucesso da demanda 

naquela conjuntura. No entanto, com a contestação, esse panorama 

modificou-se substancialmente, invertendo a dúvida. Pelo histórico escolar 

inserto na peça contestatória de Id 12568585, p. 4, a autora estaria 

cursando o segundo semestre de 2017, inclusive pagando matérias 

atrasadas. O que, a princípio, poderia gerar a dívida em questão, pois não 

há qualquer sinal de aditamento do FIES e seu consequente adimplemento 

do semestre, via do dito fundo. Todavia, a colocar eiva nesta parte da 

defesa, sem qualquer aprofundamento de mérito ou receio de 

prejulgamento, mas restrito a reanálise do pedido de tutela de urgência, 

desde a inicial e pela documentação mencionada na réplica, a autora muito 

possivelmente concluiu o curso de sua formação no primeiro semestre de 

2017, já que colou grau em 05/09/2017. Não soa crível que o segundo 

semestre de 2017 tenha se encerrado antes de referida data a permitir a 

colação de grau ainda no início de setembro de 2017, sendo que, é a 

praxe, rotineiramente, o segundo semestre letivo não se encerra em 

setembro de cada ano. O que, se de fato houve a efetiva colação de grau 

na data mencionada, não teria como a autora ter cursado e estar devendo 

verbas da prestação de serviços escolares do segundo semestre de 

2017, haja vista que estaria formada, com colação de grau em 05/09/2017. 

Sem prejuízo de eventual regra inusitada de permitir colação de grau para 

quem ainda não concluiu o curso, ou seja, não cumpriu a formação em 

todas as matérias exigidas em grade curricular, este Juízo desconhece e 

soaria inconstitucional, visto que é garantido o “acesso aos níveis mais 

elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um” (CF, art. 208, inciso V), a pressupor o aluno 

galgado o nível exigido com a conclusão do curso para colar grau, é certo 

não ser possível tal colação sem “pagar” todas as matérias previamente. 

Portanto, o histórico escolar ou a colação de grau mencionados, um dos 

dois, mais que fajuto, exsurge potencialmente falso, o que, até indo além 

da hipótese de improbus litigator, na forma do art. 80, inciso II, do CPC 

(alterar a verdade dos fatos), pode também configurar ilícito penal. O que 

obviamente será aprofundado oportunamente, adotando-se as medidas 

pertinentes. De todo modo, nessa conjuntura, aparentemente inconciliáveis 

os dois documentos, a solução pende em favor da hipossuficiente 

consumidora, isto é, a parte autora, ainda mais em contrato adesivo cujas 

cláusulas devem ser interpretadas em favor da parte aderente (CC, art. 

423; CDC, arts. 6.º, inciso VIII, 47, dentre outros). Com isso, ressalta 

probabilidade de razão à parte requerente, sobretudo e especificamente 

quanto à tutela de urgência, na medida em que, por outro lado, as 

negativações evidenciadas promanam informações de alguém caloteiro e 

com restrições sintomáticas de acesso ao crédito por algo que pode não 

se revelar ao final consistente. Perigo de dano ou prejuízo a ser 

contornado desde logo. Ainda porque a reversibilidade da medida é 

absolutamente viável, bastando cassar a liminar e autorizar a inserção. 

Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, mormente por conta desse 

imbróglio criado com nítido envolvimento da própria acionada, tratando-se 

de uma instituição de ensino de elevada reputação e que deve tratar seu 

corpo discente com a máxima transparência e lisura, sendo este mais 

vulnerável no embate entre ambos, onde a ética, mesmo como premissa 

intrínseca componente do ensino, deve ser a regra basilar do trato e da 

formação do profissional e do cidadão. Isto posto, hei por bem decidir o 

seguinte: 1) Especifiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, justificadamente, em 05 dias. 2) Inadmito o pedido contraposto, 

remetendo a parte a parte interessada às vias ordinárias. 3) Reverto o 

comando da decisão de Id 12622081, de modo a deferir a tutela de 

urgência, em parte, a determinar que a parte requerida exclua em até 05 

dias, o nome da autora de todos os cadastros restritivos de crédito nos 

quais o tenha inserido por conta da dívida questionada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop, 18 de abril de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252575 Nr: 19641-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PANULO GONÇALVES, LUIZ CARLOS 
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BERNARDINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ... É o singelo relatório. Decido.As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito:“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”.Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

(JURIS).Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta.Por fim, 

apesar da parte autora erroneamente mencionar na petição de p. 122 o 

“desarquivamento” da “duplicata”, na verdade não se trata de 

desarquivamento, mas de desentranhamento; e também não é de 

duplicata, mas de nota promissória, como a própria alínea “f” do acordo e 

nítido documento de página 11. Trata-se de nota promissória. De todo 

modo autorizo, sim, o seu desentranhamento mediante cópia em sua 

substituição nos autos, às expensas do interessado, até porque já estava 

assim acertado pelos transatores, a teor da letra “f” do avençado.Na 

interpretação da alínea “e” do acordo de p. 113/116, custas e despesas 

processuais por conta da exequente, com eventuais pendências, por 

sinal, inexistentes, pela parte executada. Preclusas as vias recursais, 

restituído o título, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 15214 Nr: 4491-28.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO DE PAULA, JOÃO PENIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - OAB:14.077.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, THAIS SILVA MENDES - OAB:12.638 MT

 Vistos etc.

Processo de execução de título extrajudicial sentenciado e arquivado.

 Pedido de p. 234/235, firmado pela parte exequente Sinop Factoring 

Fomento Mercantil Ltda e João Peniani, este coobrigado, no sentido de que 

seja expedido ofício ao cartório de imóveis desta Comarca, para proceder 

à baixa da penhora sob anotação R-16-5.546, inclusive com pedido para 

retirada e encaminhamento em mãos do ofício ao mencionado Registro de 

Imóveis. Declararam ainda não haver qualquer pendência para justificar a 

continuidade da constrição.

 Com efeito, pela r. sentença de p. 209, foi extinto o processo pelo 

cumprimento do acordo. Apesar da insurgência temporária de João 

Peniani, é certo que ele peticionou também nos autos dizendo que se 

compôs amigavelmente com as partes, resultando noutra sentença 

inusitada de p. 228, também extinguindo o feito por acordo pela segunda 

vez.

De ver que na primeira sentença mencionada, de p. 209, já houve 

determinação judicial no sentido de promover “[...] as liberações e 

levantamentos necessários mediante cópia nos autos, arquivando-se em 

seguida e com as devidas baixas”.

Essa determinação por si já autorizou a baixa da penhora, que realmente 

não se justifica seja mantida, pois não há mais garantia e nem direito a ser 

adimplido.

 Por essa razão, procede o pedido de p. 235/236, tendo os autos sido 

regularmente desarquivados conforme documentado à p. 245.

 Isto posto, defiro o referido pedido, para que seja oficiado ao Registro de 

Imóveis local, determinando a baixa da penhora sob averbação número 

R-16-5.546.

Ademais, autorizo a parte exequente retirar e protocolar o ofício no 

referido cartório, comprovando-se nos autos em 05 dias, a contar de sua 

retirada, decerto atendendo-lhe a rapidez pretendida.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Após, retornem-se os autos ao arquivo.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005712-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR OAB - MT0008384A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005712-33.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: RÉU: 

LEANDRO MUSSI Vistos, etc... Especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual 

a sua finalidade, no prazo de 15 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000801-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSMASSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000801-41.2018.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA Parte Ré: RÉU: CONSMASSA 

INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP Vistos, etc... Cite-se a ré para 

que efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora poderá 

requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 701, § 1º 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001688-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)
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HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001688-93.2016.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: HORING & CIA LTDA - 

EPP, CARLOS ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING 

Vistos, etc... Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal do Exequente, consignando as mesmas advertências. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011496-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LETICIA LENZ GAITKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CONCEICAO DA SILVA (RÉU)

FRANCISCO ALVES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

FERNANDO MARTINS MIRANDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011496-88.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: 

LAURA LETICIA LENZ GAITKOSKI Parte Ré: RÉU: RENATO CONCEICAO 

DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA Vistos, etc... Intime-se o 

Réu/Reconvinte para que, no prazo de 15 dias, atribua valor à 

reconvenção, nos termos do art. 292 e art. 319, V, do CPC, sob pena de 

extinção. Defiro ao Réu/Reconvinte os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se o Réu/Reconvinte para que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação à contestação apresentada pelo 

Autor/Reconvindo. Após, intimem-se as partes para que especifiquem 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000203-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMAR CHAGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000203-87.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

JOCIMAR CHAGAS Vistos, etc... Intime-se o banco/autor para que, no 

prazo de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 12656756, e 

documento de ID. 12656756. Advirto o Réu que o depósito judicial de ID. 

12656756, não englobou as diligencias do Sr. Oficial de Justiça, que 

somam o valor de R$ 1.690,48 (hum mil, seiscentos e noventa reais e 

quarenta e oito centavos), ID. 11329926, ID. 12111653, ID. 12642442. Com 

a manifestação, façam-me os autos cls. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004224-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004224-09.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

FIAGRIL Parte Ré: REQUERIDO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO, FERNANDA 

CAMILA GEMNICZAK BRAIDO Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifico que a guia referente as custas e taxas processuais (Doc. Id. 

12754993), foi recolhida de forma equivocada, deste modo, intime-se a 

Exequente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. E 

ainda, traga aos autos o despacho inicial e o instrumento de mandato 

outorgado pela Exequente, eis que trata-se de cópia essencial para o 

cumprimento da missiva, nos termos do artigo 260 do CPC. Prazo de 30 

dias, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem. Com a 

juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de 

Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005881-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. D. O. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor DR. ALEXANDRE PASQUALI PARISE 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 Parque das Araras, 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 despacho abaixo transcrito. 

Vistos etc... Proceda a busca do endereço do Requerido através dos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, bem como o 

bloqueio do veículo através do sistema RENAJUD. Após, cumpra-se o 

despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. 

Restando infrutífera a diligência supra, a teor do disposto no art. 4º do 

Decreto Lei nº 911/69, determino a intimação da Requerente, para que 

requeira o que entender de direito ou requeira a conversão da ação de 

busca e apreensão em ação de execução, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção. Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante 

legal da Requerente, consignando as mesmas advertências. 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.: 259309 Nr: 3274-85.2016.811.0015

 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: MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, MARCEL BAIADORI GONÇALVES - OAB:OAB/SP 

268.663, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:OAB/SP 

175.803

 Processo nº 3274-85.2016

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o DVD acostado às fls. 390 

encontra-se danificado, razão pela qual determino a intimação da autora 

para que proceda a sua substituição, colacionando aos autos os “dois 

vídeos gravados em 29/09/2017, em Nobres/MT, com os problemas do ar 

condicionado do veículo”, no prazo de cinco dias.

Considerando que se trata de mera substituição de prova que já se 

encontrava encartada aos autos e já foi submetida ao contraditório, deixo 

de intimar a parte adversa para manifestação.

Com a juntada da referida prova, tornem-me os autos cls. para sentença.

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.: 77913 Nr: 6373-15.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, 

CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT, VALDEMAR MORAS - OAB:10383/PR

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 7.4.1, e artigo 152, VI do 

NCPC , impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado 

do Requerente do teor do ofício de fls. 610, que solicita a informação do 

endereço atualizado da parte requerida nos autos de carta precatória 

nº-10905-39.2015.811.0040, em trâmite na Terceira Vara Civel de 

Sorriso/MT., no prazo de 10(dez) dias, sob pena de devolução da 

deprecata no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 102631 Nr: 9636-84.2008.811.0015

 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: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZE AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON SACOMAN - 

OAB:31142/PR

 Pelo exposto e tudo o mais que consta dos autos, julgo procedente em 

parte a ação para condenar a requerida a reparar os danos materiais 

causados a autora na importância de R$ 358,717,33 (trezentos e 

cinquenta e oito mil, setecentos e dezessete reais, trinta e três centavos), 

com correção monetária a partir de 25.10.2008, e juros de mora a partir da 

citação.Condeno as partes nas custas processuais, ficando a cargo da 

autora 70% e da requerida 30%, e em honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da condenação, ficando a cargo da autora 70% e 

da requerida em 30%, art. 85, § 2º, c/c art. 86, ambos do CPC.Com o 

trânsito em julgado desta sentença, aguarde-se a manifestação do 

interessado pelo prazo de 15 dias, e mantendo-se inerte arquive-se. Caso 

haja manifestação no prazo de 06 meses, desarquivem-se os autos, sem 

custo para as partes, e havendo pedido de cumprimento da sentença, 

intime-se o devedor para que cumpra a sentença no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa de 10% e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 17 de 

abril de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272072 Nr: 11119-71.2016.811.0015

 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: MAURO ANTONIO MULLER, LETICIA VALLEZI MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 (...)Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação 

para condenar a seguradora/requerida ao pagamento do valor descontado 

indevidamente do valor da indenização, correspondente a R$ 1.942,21, fls. 

25 e 41, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da 

citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, 

quando do pagamento do seguro a menor. Considerando que cada litigante 

foi vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do CPC, condeno-os ao 

pagamento das custas processuais pró-rata, e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) devendo os autores arcar com 

50% e a requerida também com 50%, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º do CPC com relação aos autores, eis que 

beneficiários da assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do 

período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. 

Dou os presentes por intimados em audiência. Nada mais para constar 

mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson Shoji 

Manzano Nogami) Assessor, que o digitei. Eu __________________ 

(Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino. 

CLOVIS  MARIO TE IXE IRA DE MELLO JU IZ  DE 

D I R E I T O R E Q U E R E N T E A D V O G A D O  D O 

REQUERENTEREQUERIDOADVOGADO DO REQUERIDO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010754-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A F PRINA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS STEFANY KRIEGER - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010754-63.2017.8.11.0015 Parte Autora: AUTOR: A F 

PRINA & CIA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: THAYS STEFANY KRIEGER - ME 

Vistos, etc... Converto o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, 

§ 2º do CPC), devendo ser observado o rito previsto no Livro I, Título III, 

Capítulo XI da Parte Especial do CPC. Proceda-se as retificações 

necessárias. Condeno a requerida em honorários advocatícios que arbitro 

em 10%. Atualize-se a dívida, incidindo juros de mora e correção desde o 

vencimento do título, EREsp nº 1.250.382-RS, e mais os honorários aqui 

fixados. Após, intime-se a executada, por AR, para que no prazo de 15 

dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do CPC. Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se a executada, e seu 

cônjuge, se casada 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 
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em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir a exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder da executada, e também por que o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados bens em nome da devedora, intime-se o exequente para que 

indique bens passiveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012108-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012108-26.2017.8.11.0015 Parte Autora: EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A Parte Ré: EXECUTADO: SANDRA CRISTINA 

VAZ HORSTER Vistos, etc... Nos termos do art. 835, XII, do CPC, defiro o 

pedido de penhora que deverá recair sobre os direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda entabulado entre a exequente 

e a executada, mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do 

CPC, devendo a exequente, para conhecimento de terceiros, proceder 

como determina o art. 844 do referido diploma. Efetivada a penhora, 

intime-se a executada e seu cônjuge, se casada for. Avalie-se o imóvel. 

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias. Havendo concordância com a avaliação ou não havendo 

manifestação, intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, 

alienação em hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, 

caso contrário façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001406-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REQUERIDO)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001406-84.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, ANTONIO MARCOS 

DOS REIS Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora da devedora, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 11948617, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se a Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou 

não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que 

o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004263-06.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que a 

petição inicial foi endereçada para à Vara Especializada da Fazenda 

Pública, sendo o processo equivocadamente distribuído perante este juízo 

da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino da competência e determino a 

redistribuição do presente feito à 6ª Vara Cível desta Comarca. Baixas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001996-61.2018.8.11.0015 Parte Autora: REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: JOAO PAULO LIMA Vistos, 

etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 12258008, defiro a liminar e, consequentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal da Autora. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PRUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZMAT TRATORES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004265-73.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente 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 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência 

alegada; bem como, juntando o contato firmado com o requerido tendo em 

vista que este foi anexado aos autos de forma incompleta, sob pena de 

indeferimento da gratuidade e da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004086-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MITIKO YAMADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004086-42.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158802 Nr: 6039-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em fase de cumprimento 

de sentença movida por JORGE DOS SANTOS SILVA em face de BANCO 

PANAMERICANO S.A..

Às fls. 226/228, a parte executada comprovou o pagamento do débito. 

Assim, às fls. 234, a exequente se manifestou, concordando com os 

valores depositados pela executada.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 226/228), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 234, em favor do 

patrono do exequente, tendo em vista que este possui poderes 

específicos para receber (fls. 234vº).

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108485 Nr: 833-78.2009.811.0015

 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: SOLANGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a decisão prolatada no RE 591.797/SP, intimem-se as partes a se 

manifestarem sobre a adesão ao acordo referido pelo Ministro Dias Toffoli, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 120659 Nr: 12977-84.2009.811.0015

 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: CLEUSA VERÔNICA SROCZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT, RONALDO JOSÉ DA SILVA 

(ESTAGIÁRIO) - OAB:12.966-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:8.773/ES

 Verifico que o banco requerido apresentou o demonstrativo do débito às 

fls. 278, de modo que o envio dos autos ao contador para novo cálculo 

somente será cabível se a requerente impugnar especificamente o aludido 

cálculo.

Assim, intime-se a requerente a se manifestar quanto ao cálculo de fls. 

277/278, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de homologação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269281 Nr: 9325-15.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA MATA RESIDENCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 SANEAMENTO: 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) se a 

construção do requerente está em conformidade com as normas do 

condomínio; 2) se a obra foi executada de acordo com o projeto original; 3) 

se há dano material e moral e o seu montante; 4) se houve litigância de 

má-fé. 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). DAS PROVAS: Defiro a produção 

de prova pericial e oral (depoimento pessoal do autor e oitiva de 
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testemunhas), conforme requerido às fls. 218/219 e 220. Para tanto, 

nomeio perito judicial o expert JOÃO GUELLER, engenheiro civil, que 

poderá ser encontrado na Rua das Tamareiras nº 2634, Jd. Maringá II, na 

cidade de Sinop/MT, telefone para contato: (66) 9 9638-8392, 

independentemente de compromisso. Os honorários periciais serão 

custeados pela parte requerida, uma vez que esta pugnou pela realização 

da perícia, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente técnico (art. 465, § 

1º, do CPC) e apresentem seus quesitos. Intime-se o perito para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, § 2º, do 

CPC). Após, no prazo de 15 (quinze) dias, intimem-se as partes a se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários. Se não houver 

impugnação ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para 

depositar o valor, no prazo de 10 (dez) dias. (...) Desde já, concedo ao 

perito o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da realização da 

perícia, 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). Após, 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207414 Nr: 8949-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO GALVANI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se PESSOALMENTE a parte devedora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir o acordo de fls. 80/82, sob pena de prosseguimento 

da execução.

Não satisfeita a obrigação, intime-se a exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117894 Nr: 10169-09.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA HIKARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO AKIRA OSAKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o cônjuge do executado da penhora realizada às fls. 89, 

conforme requerido as fls. 127/128.

Tendo em vista que não houve impugnação à penhora de fls. 89, autorizo 

o levantamento do valor penhorado para satisfação parcial do débito.

Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores penhorados 

judicialmente as fls. 89, transferindo o valor vinculado aos autos para a 

conta indicada às fls. 127/129, de titularidade de CARNELOS ADVOCACIA, 

tendo em vista que possui poderes para receber (fls. 18).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 178341 Nr: 14190-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVIDE GALINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO LUIZ MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a petição e documentos de fls. 61, nos termos do art. 873, I do CPC, 

determino a reavaliação do imóvel penhorado.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85026 Nr: 2466-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIGHETTI ADAMES E ADAMES LTDA, LUIZ 

ALBERTO KUHN ADAMES

 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: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 Defiro os pedidos de fls. 126, para o fim de determinar a pesquisa, junto 

aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, de modo a obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado e o extrato de veículos do 

Detran.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 130-07.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:13849/MT, LUCIANO PORTEL MARTINS - OAB:7497/MT, 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 3-60.1982.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA, LUIZ 

ANTÔNIO GABRIEL, OLIRIO DOMINGOS SOSTER

 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:

 Verifico que o demonstrativo do débito apresentado pelo exequente não 

observou que houve adjudicação do bem penhorado, cujo valor deve ser 

abatido do montante devido.

Assim, concedo ao exequente o prazo de dez dias para que apresente a 

planilha do débito com o abatimento do valor do bem adjudicado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 121945 Nr: 1104-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO EDSON CIRINO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA ROQUE - 

OAB:42736/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por 

FABIO EDSON NASCIMENTO em face de TROPICAL COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA alegando ser credor do requerido da importância de R$ 

21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), conforme contrato de fls. 
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17/18. Recebida a inicial (fls. 47), o executado foi citado às fls. 51. Às fls. 

57 restou infrutífera a tentativa de penhora de bens do executado. Às fls. 

76 a parte exequente foi intimada para se manifestar, deixando 

transcorrer o prazo “in albis” (fls. 78). Tentada a intimação pessoal da 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, a carta de intimação 

retornou com a informação “mudou-se”, conforme fls. 83v.. DECIDO. É 

obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano e 9 (nove) meses, por inércia da parte 

autora que, devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, 

deixou de providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, 

caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser extinto, 

consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito. Sem recolhimento das custas processuais, ante a justiça 

gratuita. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9629 Nr: 49-92.1995.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES FIGUEIREDO, VALDECIR 

APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - 

OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:3.528-B/MT

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, defiro o pedido de fls. 315, para o fim de 

determinar a pesquisa, junto ao sistema INFOJUD, de modo a obter as três 

últimas declarações de imposto de renda dos executados.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intime-se o exequente para se manifestar; bem como apresentar 

planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se

Sinop/MT, 17/04/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9416 Nr: 503-38.1996.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS HAAS IND. E COM. E BENEF. DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE BEATRIS PEREIRA - 

OAB:31238/RS

 O presente feito versa sobre um pedido de busca e apreensão de bem , 

objeto de alienação fiduciária. O feito foi julgado às fls. 106/107, sendo 

desprovidos os recursos interpostos contra a sentença.

Às fls. 314/315, as partes firmaram acordo quanto ao bem, objeto da lide, 

o qual foi homologado por sentença, que extinguiu o processo (fls. 316).

Os autos foram arquivados e, posteriormente, foram desarquivados a 

pedido do requerente que, às fls. 347, requereu a suspensão do processo 

e, às fls. 351, pugnou pelo prosseguimento do feito.

Deste modo, não há se falar em prosseguimento do feito, haja vista que foi 

extinto por sentença transitada em julgado. Ademais, o requerente 

comunicou a existencia de outro processo em que se discute o contrato, 

objeto da lide.

Assim, retornem os autos ao arquivo definitivo, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129516 Nr: 8731-11.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por CAIXA SEGURADORA S/A 

em face de CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, alegando 

ser credora da executada no valor de R$ 8.372,89 e que esta se encontra 

em mora; requerendo, por fim, a execução do contrato. Com a inicial, 

vieram os documentos de fls. 12/86. Recebida a inicial, foi determinada a 

expedição de mandado de citação, às fls. 87/88. Às fls. 93 foi procedida a 

citação da executada. Decorrido o prazo sem a interposição de embargos, 

o exequente foi intimado, via DJE (fls.116), para depositar o valor da 

diligência para expedição e cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação. Às fls. 118 foi certificado que a exequente deixou transcorrer 

in albis o prazo. A parte autora foi intimada, pessoalmente, e através de 

seu advogado para dar andamento ao feito. Entretanto, quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 123. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 10 (dez) meses, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno a 

exequente ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em 

julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 67899 Nr: 7511-51.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI, IVONE 

LEMANSKI, ANTONIO CARLOS LEMANSKI - ESPOLIO, CARLA CRISTINA 

CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

BRUNO JIVAGO BUDNY - OAB:11626/MT, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - 

OAB:62724-SP, LUÍS FERNANDO DECANINI - OAB:6865-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 295/300. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 7511-51.2005.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BUNGE FERTILIZANTES S/A em face de 

CLADINILSON ROGÉRIO LEMANSKI, IVONE LEMANSKI E ESPÓLIO DE 

ANTONIO CARLOS LEMANSKI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos executados, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171218 Nr: 6344-52.2012.811.0015

 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 CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BERALDO DO CARMO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte 

requerente as fls. 71/72, aduzindo que houve obscuridade na sentença de 

fls. 63/66, quanto à rescisão do contrato de alienação fiduciária sem que 

houvesse pedido das partes. DECIDO: Conheço dos embargos de 

declaração, uma vez que tempestivos, conforme certidão de fls. 73. É 

cediço que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses 

mencionadas no artigo 1.022 do CPC/2015. No caso dos autos, a 

pretensão da autora é de rediscutir o mérito da lide, uma vez que se 

mostra insatisfeita com a conclusão da sentença, de modo que sua 

insurgência foi apresentada pela via processual inadequada, posto que 

não houve qualquer obscuridade na sentença embargada, eis que a 

rescisão contratual é a consequência jurídica do inadimplemento 

contratual, de forma que não é necessário o pedido de rescisão contratual 

para que este se opere. Ademais, o inadimplemento contratual acarreta a 

rescisão, sendo assim, a sentença não é contrária ao disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: (...) 

Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, contradição, 

obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado no decisum de fls. 

63/66 que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi publicado. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 191075 Nr: 12705-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 29.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 12705-51.2013.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por ALCIONIR TOLOTTI CHALITO em face de 

MURILO BASSALOBRE SOARES DA SILVA.

 Determino o desentranhamento dos cheques de fls. 11/13, entregando-o 

aos representantes do exequente, constituídos às fls. 09.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214037 Nr: 14213-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GONÇALVES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Expeça-se alvará eletrônico para liberação do valore remanescente 

depositado judicialmente (fls. 109v), transferindo o valor vinculado aos 

autos para a conta indicada às fls. 93, de titularidade do causídico.

Após, pagas as custas pelo executado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83818 Nr: 1267-38.2007.811.0015

 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: CLEUSI APARECIDA PRUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA - BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 Expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores penhorados 

judicialmente às fls. 291 e 340, transferindo o valor vinculado aos autos 

para a conta indicada às fls. 581/582, em favor da exequente, tendo em 

vista que seu procurador tem poderes para receber (fls. 11).

O valor bloqueado às fls. 326, por sua vez, deve ser levantado em favor 

do banco executado.

 Após, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224052 Nr: 2124-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora às 

fls. 61/64, alegando que houve omissão na sentença (fls. 54/57), por 

extinguir o feito sem analisar o pedido de dilação de prazo, de fls. 71.

DECIDO

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme 

certidão de fls. 66. Entretanto, observo que não há omissão na sentença 

de fls. 61/64, pois, intimada para comprovar a intimação válida da 

requerida (fls. 50/52, em 09/06/2016), a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem cumprir a diligência (fls. 53). Ademais, juntou petição em 

24/06/2016, pugnando pela dilação de prazo em 60 (sessenta) dias, a fim 

de cumprir com a determinação, e mesmo assim, após 04 (quatro) meses, 

o dobro do prazo, não comprovou a intimação válida da requerida, medida 

que impõe o julgamento do feito, sem resolução do mérito.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, PORÉM OS 

REJEITO, por não haver qualquer omissão passível de ser sanada na 

sentença de fls. 54/57, a qual permanece na íntegra, tal como lançada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248380 Nr: 17336-67.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RICARDO BURIN - OFTALMOLOGISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A, Marcelo A. G. Reali - OAB:8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 SANEAMENTO: 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) se a 

conduta do requerido ao realizar o procedimento cirúrgico na requerente 

foi a causadora da lesão que desencadeou o segundo procedimento 

cirúrgico; 2) se há nexo causal entre o aventado dano experimentado e a 

conduta do demandado; 3) extensão e valoração dos supostos danos 

alegados na exordial. 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). DA INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA: Tratando-se de relação de consumo, milita em favor 

do requerente (consumidor), a inversão do ônus da prova, nos termos do 
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artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, precipuamente 

tendo em vista sua notória hipossuficiência técnica com relação ao polo 

passivo da lide. Nesse sentido: (...) Nesse sentido, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão 

do ônus da prova. DAS PROVAS: Defiro a produção das provas 

requeridas pelas partes, a saber: prova pericial e prova oral (depoimento 

pessoal das partes e oitiva de testemunhas). Para tanto, nomeio como 

perito o expert RAFAEL MAXIMIANO BRAGA DE SOUZA, oftalmologista, 

que poderá ser encontrado na Av. Governador Júlio Campos, nº 607 – 

Setor Comercial, Sinop/MT, independentemente de compromisso. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistente técnico (art. 465, § 1º, do CPC), e apresentem quesitos. (...) 

Após, intimem-se as partes a se manifestar sobre a proposta, no prazo de 

dez dias. Se não houver impugnação ao valor dos honorários, intime-se o 

requerido para depositar o valor, no prazo de 05 (cinco) dias. (...) 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC). Após, conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8516 Nr: 208-40.1992.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LION FATURAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARD DUBOIS PAGH - 

OAB:71037/SP

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada via edital fls. 81, 

entretanto quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 88.

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:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 135 em 

nome da parte executada LION FATURAÇÃO LTDA – CNPJ nº 

065.968.257/0001-87, até o limite do crédito exequendo R$ 12.817,15 

(doze mil oitocentos e dezessete 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, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9454 Nr: 43-61.1990.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ROVARIS, INEZ TEREZINHA ZANETTI 

ROVARIS, AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Verifico que os executados foram devidamente intimados para o 

cumprimento da sentença (fls. 304/310), através do seu advogado, 

entretanto, deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do 

débito, conforme certificado às fls. 311. 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, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros (fls. 317/319) em nome dos executados SULEMA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – CNPJ nº 

02.511.236/0001-18 e AFONSO SARTORI FIGUEIREDO – CPF nº 

887.873.118-87, até o limite do crédito exequendo (R$ 740.637,62 – 

setecentos e quarenta mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e 

dois 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, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

de fls. 317/319. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9456 Nr: 1-71.1991.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARAFON - ESPÓLIO, DÉLCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA, AIRTON CELLA, MARIA ZACCHI MARAFON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Verifico que os executados foram devidamente intimados para o 

cumprimento de sentença (fls. 291/297), entretanto deixaram transcorrer o 

prazo sem efetuar o pagamento do débito, conforme certidão de fls. 299. 

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, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 307/309) em nome 

dos executados SULEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – 

CNPJ nº 02.511.236/0001-18 e AFONSO SARTORI FIGUEIREDO – CPF nº 

887.873.118-87, até o limite do crédito exequendo (R$ 530.490,15 – 

quinhentos e trinta mil quatrocentos e noventa 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, voltem-me os 

autos conclusos para análise dos demais pedidos do exequente. Por fim, 

com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da executada em seus 

cadastros, conforme requerido às fls. 309, item “b”. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9453 Nr: 39-24.1990.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO TOLEDO, AZÉLIA SGUISSARDI TOLEDO, 

AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344-MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Ante o decurso do prazo requerido às fls. 427, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o determinado 424.

Decorrido o prazo, sem resposta, intime-se Ricardo Sguissardi Toledo, 

qualificado às fls. 404, PESSOALMENTE, para cumprir o determinado às 

fls. 424, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9457 Nr: 113-39.1994.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO TOLEDO, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Intime-se Ricardo Sguissardi Toledo, qualificado às fls. 245, 

PESSOALMENTE, para cumprir o determinado às fls. 254, sob pena de 

extinção.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92689 Nr: 10052-86.2007.811.0015

 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, 

MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS ROBERTO 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 Cumpra-se a decisão de fls. 560, uma vez que o processo poderá ser 

desarquivado posteriormente, a pedido das partes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8842 Nr: 53-47.1986.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC, suspendo os autos pelo 

período de 01 (um) ano.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 292971 Nr: 4039-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS RAMOS PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123649 Nr: 2861-82.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOMAIOR ESTRUTURAS METÁLICAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME, JOSÉ LUIZ PAES DE BARROS, ISAIAS 

RAMOS PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Dê vista dos autos a Defensoria Pública, uma vez que foi nomeado 

curador especial para os executados AÇOMAIOR ESTRUTURAS 

METÁLICAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (fls. 112), citada por edital 

às fls. 124/127 e ISAIAS RAMOS PESSOA (fls. 150), citado por edital às 

fls. 154/157, entretanto, verifico que somente foi apresentada a defesa em 

nome do último executado.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN KINMILLIN SOUSA DA SILVA (RÉU)

RAMISCLEIA DE ALMEIDA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004125-39.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Nos termos do art. 334 do CPC, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 28/06/2018, às 

17h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se os requeridos, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que a parte deverá 

estar acompanhada por seu advogado ou defensor público (art. 334, § 9º, 

CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC).

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 166518 Nr: 1331-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDSG, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - 

OAB:24052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES LEITE DA SILVA - 

OAB:24277/O

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o prazo final da prisão ocorrerá no dia 15.04.2018 

(domingo), determino a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

executado.

2. Em seguida, acaso não cumprido o item “7” da decisão de fls. 84/85v, 

cumpra-se conforme determinado.

3. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

4. Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165930 Nr: 732-36.2012.811.0015

 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: DW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLLW-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão da petição e do documento de fls. 47/50, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis – ITBI, relativo à cessão de direitos hereditários, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246078 Nr: 15908-50.2015.811.0015

 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: DBDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDMF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214387 Nr: 14496-21.2014.811.0015

 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: JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Cumpra-se corretamente o item 07 da decisão interlocutória de fls. 

30/30-verso, relativo ao município de Santa Carmem-MT.

02. Após, intime-se o inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos a certidão negativa municipal relativa ao município de 

Santa Carmem-MT, sob pena de arquivamento dos autos.

03. Cumprido o item 02 da presente decisão interlocutória, defiro os 

pedidos formulados pelo Ministério Público à fl. 62.

04. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240781 Nr: 12478-90.2015.811.0015

 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: DRC, PDPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRBDC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - 

OAB:11160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127685 Nr: 6899-40.2010.811.0015

 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: AAFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E-MAMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:147479/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217279 Nr: 16506-38.2014.811.0015

 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: MCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as primeiras declarações, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130100 Nr: 9315-78.2010.811.0015

 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: AMB, JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 437 de 597



(cinco) dias, cumpra a decisão interlocutória de fl. 107, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 110286 Nr: 2683-70.2009.811.0015

 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: EDCP, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato César Ferreira 

Nascimento - OAB:5151-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 15049-05.2013.811.0015

 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: GDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 c/c o art. 664, “caput”, do Código de 

Processo Civil, converto o presente procedimento de inventário em 

arrolamento e, por conseguinte, determino a intimação da inventariante 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos as certidões 

negativas municipal, estadual e federal, bem como o comprovante de 

pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD e, ainda, o plano de partilha, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 67038 Nr: 6668-86.2005.811.0015

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Vista dos autos ao Ministério Público (certidões de fls. 133/134).

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 195241 Nr: 16989-05.2013.811.0015

 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: MLTBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as primeiras declarações, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154631 Nr: 2499-46.2011.811.0015

 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: NPDSP, NPP, LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE 

LÉO - OAB:OAB/MT 12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do inventario, bem 

como regularize a representação processual dos herdeiros Neise Pereira 

Piccoli e Leandro Pereira Piccoli, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 200574 Nr: 3219-08.2014.811.0015

 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: HADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDO-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203205 Nr: 5529-84.2014.811.0015

 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: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as primeiras declarações, sob pena de 

arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168309 Nr: 3305-47.2012.811.0015

 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: KEYTRIN GREICIELLEN GASPARIN DE SOUZA, IZABEL 

GASPARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:5395-B/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público nos itens “a”, “b” e 

“c” de fls. 77/77-verso.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 209153 Nr: 10322-66.2014.811.0015

 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: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize a representação processual de todos os herdeiros, sob pena 

de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114100 Nr: 6822-65.2009.811.0015

 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: MDCIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163086 Nr: 10953-15.2011.811.0015

 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: JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 665 do Código de Processo Civil, 

converto o presente procedimento de inventário em arrolamento e, por 

conseguinte, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos: a) a relação de herdeiros; b) a certidão 

negativa municipal; c) o comprovante de pagamento do Imposto Sobre 

Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD; d) o plano de partilha –, 

sob pena de arquivamento dos autos.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266293 Nr: 7270-91.2016.811.0015

 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: PAULA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE AGUIAR - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Expeça-se ofício ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT 

para que informe a este juízo se a ação processada nos autos n.º 

738/2011 já foi julgada e, se positivo, que encaminhe a este juízo fotocópia 

da sentença.

02. Após a resposta, vista dos autos à inventariante.

03. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276638 Nr: 14049-62.2016.811.0015

 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: ELOÍSA CATHARINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTÔNIO DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Indefiro os pedidos formulados pela inventariante nos itens “a”, “b” e 

“c” de fls. 16/18 em razão de se tratar de providência da parte.

02. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra o item 04 da decisão interlocutória de fls. 13/13-verso, sob pena 

de arquivamento dos autos.

03. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203203 Nr: 5527-17.2014.811.0015

 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: TRDSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELU-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Aguarde-se no arquivo provisório nova manifestação dos 

interessados.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172050 Nr: 7308-45.2012.811.0015

 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: CLEONICE RETROVATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO DE SOUZA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos a certidão negativa estadual, bem como o comprovante de 

pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – 

ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158125 Nr: 5291-70.2011.811.0015

 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: NADIR RIBEIRO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA 

FILHO, NEIRI APARECIDA DA SILVA, WIRO HOLZBACH, JOSANA 

PIVOTTO, MARLI RIBEIRO DA SILVA, EDNA DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, JAIR LUIZ DA SILVA, ÉRICA PIVOTO, ISALDETE RIBEIRO DA 

SILVA, ANDERSON JOSE MUENCH PASSERO, EDILENE RIBEIRO DA 

SILVA, CÉZIO JOSE DA SILVA, NAIR APARECIDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 
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OAB:4877, JESSICA CAROLINE SILVA - OAB:19721 OAB/MT, SORAIDE 

CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos as certidões negativas municipal, estadual e federal, bem como 

o comprovante de pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271909 Nr: 11012-27.2016.811.0015

 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: RBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB-E, GB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 664, “caput”, do Código de Processo Civil, 

converto o presente procedimento de inventário em arrolamento e, por 

conseguinte, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos os documentos pessoais do herdeiro 

Adelar Alberto Schultz, bem como o comprovante de pagamento do 

Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena 

de arquivamento dos autos.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150338 Nr: 11462-77.2010.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDS, OVDSJ, MPPV, DCVDS, LVDS, GVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro os pedidos formulados pela parte autora nos itens 01, 02 e 03 

de fl. 35.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 212349 Nr: 12879-26.2014.811.0015

 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: JPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPDN-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Indefiro o pedido formulado pela inventariante à fl. 27 em razão de se 

tratar de providência da parte.

02. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente as primeiras declarações, sob pena de arquivamento dos 

autos.

03. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 63382 Nr: 3065-05.2005.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSM, ZGRDP, JGDS, HRG, WGDS, IRDS, VGDSM, 

GRDS, VGB, KRCDS, SODS, GODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS-E, GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do decurso do prazo requerido pela inventariante à fl. 170, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 20102 Nr: 3651-81.2001.811.0015

 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: VRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fl. 95).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130130 Nr: 9345-16.2010.811.0015

 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: BERTA KISCHKEL PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KURT GERMANO KISCHKEL - ESPÓLIO, ROSA 

KISCHKEL - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do decurso do prazo requerido à fl. 51, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o item 02 da 

decisão interlocutória de fl. 46, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238161 Nr: 10876-64.2015.811.0015

 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: OZELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BENTO DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSSORIA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro os pedidos formulados pela Fazenda Pública Estadual às fls. 

55/56.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184294 Nr: 5370-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: TMDDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDN-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO MT - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

de fl. 07, destes autos de arrolamento dos bens deixados por Miguel 

Veríssimo do Nascimento, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvando direitos de 

terceiros.

2. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se formal de partilha. 

Concomitantemente, com fulcro no art. 659, § 2º, do Código de Processo 

Civil, intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda para que efetue o 

lançamento administrativo do Imposto de Transmissão “Causa Mortis” e 

Doação – ITCMD e de outros tributos porventura incidentes no caso. Após, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117606 Nr: 9918-88.2009.811.0015

 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: ZDJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do decurso do prazo requerido à fl. 64, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Causa Mortis” 

e Doação – ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168734 Nr: 3732-44.2012.811.0015

 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: IDS, DDS, GDS, RNDS, WDS, FDCDS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B, TAMIRES PRESTES NOGUEIRA - OAB:22594/O

 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, TAMIRES PRESTES 

NOGUEIRA para que no prazo de cinco dias providencie o 

comparecimento do (a) inventariante na secretaria da Vara Especializada 

da Família e Sucessões para assinar termo de compromisso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271273 Nr: 10611-28.2016.811.0015

 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: MRDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 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. LILIANE RANECO 

para que no prazo de quinze dias manifeste-se no presente quanto aos 

termos da certidão de fls. 45 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217492 Nr: 16639-80.2014.811.0015

 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: JRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDC-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro o pedido formulado pelo inventariante à fl. 72.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114862 Nr: 7648-91.2009.811.0015

 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: IME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual às fls. 74/75.

02. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128909 Nr: 8124-95.2010.811.0015

 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: MBDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDF(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do disposto no art. 664, “caput”, do Código de Processo Civil, 

converto o presente procedimento de inventário em arrolamento e, por 

conseguinte, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, junte aos autos as certidões negativas municipal e 

estadual, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumprido o item 01, lavre-se termo judicial de renúncia da herança em 

nome do herdeiro Claudio Bezerra de Freitas, a ser assinado por sua 

procuradora Marcília Bezerra de Freitas, em conformidade com a 

procuração de fl. 40.

03. Cumprido o item 02, retornem-me os autos conclusos para a prolação 

de sentença.

04. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172294 Nr: 7480-84.2012.811.0015

 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: EARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 
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aos autos a certidão negativa municipal a ser expedida pelo Município de 

Matelândia-PR, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190414 Nr: 11881-92.2013.811.0015

 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: MDLDODN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADN-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Defiro o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual no § 3º de fl. 

46.

02. Concomitantemente, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento do Imposto 

Sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de 

arquivamento dos autos.

03. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 185294 Nr: 6413-50.2013.811.0015

 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: MARCIA APARECIDA DIOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS DIOGO ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação (fl. 41).

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

3. Sem custas.

 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191196 Nr: 12825-94.2013.811.0015

 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: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Intime-se pessoalmente o inventariante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça na Secretária da Vara Especializada da Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop-MT para a assinatura do termo de 

primeiras declarações, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 177851 Nr: 13689-69.2012.811.0015

 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: MCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do decurso do prazo requerido à fl. 17, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o § 2º da 

decisão interlocutória de fl. 14, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240923 Nr: 12556-84.2015.811.0015

 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: KDS, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

01. Em razão do decurso do prazo requerido à fl. 93, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de pagamento do Imposto Sobre a Transmissão “Causa 

Mortis” e Doação – ITCMD, sob pena de arquivamento dos autos.

02. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR)

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO)

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA OAB - MT0018726A 

(ADVOGADO)

JUAREZ MACIEL DA SILVA OAB - MT20978/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007522-43.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES, IEDA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da 

CERTIDÃO retro, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS 

em favor de DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA. - ME no 

importe de R$ 29.818,35 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL de ID. 

11506070, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

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:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1002784-46.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 3.509.145,09; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE 

CONTRATOS, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Parte 

Ré: EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR MANIFESTAR-SE acerca 

do ID.12772062 e seguintes no prazo de 3 dias. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 18 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011458-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1011458-76.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVAN CARLOS DE CASTRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – Diante da DECISÃO de ID. 12395956, realizo a 

DEVOLUÇÃO do SALDO REMANESCENTE em favor do ESTADO DE MATO 

GROSSO no valor de R$ 99.485,36, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003104-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR MARIA PALMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(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 #1003104-96.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: ZENIR MARIA PALMERO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

MEDEIROS & CIA. LTDA. no importe de R$ 2.999,76 para PAGAMENTO da 

NOTA FISCAL de ID. 10370474, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012833-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA DONOFRIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (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 #1012833-15.2017.8.11.0015 AUTOR: 

FABIANA CRISTINA DONOFRIO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FARMÁCIA 

MALU EIRELI - ME no importe de R$ 18.840,00 para PAGAMENTO da NOTA 

FISCAL de ID. 11523653, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (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 #1004263-06.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do 

PEDIDO LIMINAR para, inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO 

contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: 

“(...) o cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à 

eficiência e à uniformização de procedimentos ligados às decisões 

judiciais proferidas em ações que envolvam pedidos de assistência à 

saúde pública: a) orientação aos magistrados para que remetam ao NAT 

(Núcleo de Apoio Técnico), para consulta técnica, pedidos de 

providências médicas, hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem 

expressa e clara ‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, 

consigne-se o envio, nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme 

COMPROVANTE em ANEXO. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE 

para, com o aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 211273 Nr: 11970-81.2014.811.0015

 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: VALDER SAUERESSIG, GERALDA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 105/125, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 278587 Nr: 15166-88.2016.811.0015

 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: FÁTIMA LUIZA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMIRO GOLIJEWSKI - COORDENADOR DE 

BENEFICIOS DO PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONATHAN ANTUNES PAULUK - 

OAB:20.766-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias a cerca do procedimento do feito

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180835 Nr: 1676-04.2013.811.0015

 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: MARIA JOSE REINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213766 Nr: 13997-37.2014.811.0015

 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: DANIEL JOSÉ SEPI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 165170 Nr: 13071-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-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, para que se, 

manifestar nos presentes autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça 

fls. 24/26, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 235373 Nr: 8978-16.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO REIMANN - ME, ERNESTO REIMAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se, 

manifestar nos presentes autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça 

fls. 26/28, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181471 Nr: 2390-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORION BORDADOS LTDA. ME, ALMERINDA 

GIMENES, LURDES MARIA GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO DE MT, SUB-PROC. GERAL FISCAL) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se, 

manifestar nos presentes autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 124730 Nr: 3943-51.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. PEREIRA, JOANA D'ARC PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180472 Nr: 1305-40.2013.811.0015

 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: CERLI TEREZINHA QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194434 Nr: 16179-30.2013.811.0015

 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 PAULO PIVETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191791 Nr: 13418-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA DOS SANTOS - BANHO 

E TOSA, ROSANA APAPRECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se, 

manifestar nos presentes autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça 

fls. 25, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 155683 Nr: 14103-38.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOPELES INDUSTRIA E COMERCIO DE PELES 

LTDA - ME, SILVANO AURELIO PERES MARCUSSI, JONAS QUEIROZ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que se, 

manifestar nos presentes autos a cerca da certidão do Oficial de Justiça 

fls. 75, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 160173 Nr: 7528-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Assim, impulsiono os autos e expeço intimação ao Exequente José Ramos 

da Cruz Gomes, por intermédio de seu patrono, para no prazo de 05 

(cinco) dias, adequar o valor de honorários apresentado às fls. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102752 Nr: 9766-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SOLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT,expeço intimação da parte REQUERENTE para que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, informe DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS tanto 

do autor como do patrono, para que possa ser expedido precatório.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004097-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILTOM DE MELO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (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 #1004097-71.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE ANILTOM DE MELO SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da contumaz 

INÉRCIA dos Requeridos, o Requerente carreou aos autos ORÇAMENTO 

de instituição particular para realização do procedimento de 

“ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLÓGICO”. Pois bem. O pleito da 

parte Autora mostra-se imprescindível para garantir seu direito 

constitucional de acesso à saúde. Esta vara especializada da Fazenda 

Pública, não tem medido esforços para EFETIVAR o CUMPRIMENTO das 

ORDENS JUDICIAIS, sempre velando pelo interesse maior, a vida do 

jurisdicionado. Assim é que corriqueiramente este juízo tem realizado o 

BLOQUEIO de VALORES para garantir ao suplicante seu direito 

constitucional de acesso à saúde. Os valores BLOQUEADOS são 

TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, restando, portanto, na esfera de 

disponibilidade do Judiciário para oportuna LIBERAÇÃO em favor do 

terceiro que realiza o atendimento. Outrossim, ante a grande demanda de 

processos que tramitam perante a 6ª Vara Cível, versando sobre pleitos 

de PROCEDIENTOS/CIRURGIA em face de PARTICULAR, para o posterior 

ressarcimento, esse Magistrado tem percebido haver DIFERENÇAS entre o 

valor inicialmente orçado e o constante na Nota Fiscal, em razão de 

materiais e medicamentos extras utilizados etc. Por conseguinte, 

NOTIFIQUE-SE, INICIALMENTE, o PARTICULAR INTERCOR e Fundação de 

Saúde Comunitária de Sinop – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 

12700143) que dispôs do MENOR ORÇAMENTO carreado aos autos, para 

que realize o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO”, 

ressaltando que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do 

procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e 

MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente com o número da conta, para 

que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se 

como balizador, os orçamentos previamente apresentados nos autos (ID. 

Num. 12700143), mas também há ponderação sobre eventuais alterações 

que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Assim, em 

razão da IDADE AVANÇADA do Requerente, pessoa idosa, bem como do 

seu ATUAL QUADRO CLÍNICO e, ainda, do lapso temporal , sem que a 

liminar tenha sido cumprida, seria TEMERÁRIO à sua HIGIDEZ, 

AGUARDAR, ainda mais, pelos orçamentos para a realização de um 

procedimento de PIELOPLASTIA ESQUERDA. Neste diapasão, devido a 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de PRUDÊNCIA, SENSATEZ e CAUTELA. III – Após, CONCLUSO 

para o APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002141-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MACIEL SELZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 445 de 597



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002141-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCIELI MACIEL SELZLER REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da contumaz 

INÉRCIA dos Requeridos, o Requerente carreou aos autos ORÇAMENTO 

de instituição particular para realização do procedimento de “CIRURGIA DE 

TROCA VALVAR”. Pois bem. O pleito da parte Autora mostra-se 

imprescindível para garantir seu direito constitucional de acesso à saúde. 

Esta vara especializada da Fazenda Pública, não tem medido esforços 

para EFETIVAR o CUMPRIMENTO das ORDENS JUDICIAIS, sempre velando 

pelo interesse maior, a vida do jurisdicionado. Assim é que 

corriqueiramente este juízo tem realizado o BLOQUEIO de VALORES para 

garantir ao suplicante seu direito constitucional de acesso à saúde. Os 

valores BLOQUEADOS são TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, 

restando, portanto, na esfera de disponibilidade do Judiciário para 

oportuna LIBERAÇÃO em favor do terceiro que realiza o atendimento. 

Outrossim, ante a grande demanda de processos que tramitam perante a 

6ª Vara Cível, versando sobre pleitos de PROCEDIENTOS/CIRURGIA em 

face de PARTICULAR, para o posterior ressarcimento, esse Magistrado 

tem percebido haver DIFERENÇAS entre o valor inicialmente orçado e o 

constante na Nota Fiscal, em razão de materiais e medicamentos extras 

utilizados etc. Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE, INICIALMENTE, o 

PARTICULAR Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – HOSPITAL 

SANTO ANTÔNIO e o MÉDICO Dr. Rodrigo Martins Alves (ID. Num. 

12457340) que dispôs do MENOR ORÇAMENTO carreado aos autos, para 

que realize o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO e, 

caso necessário, INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

(UTI)”, ressaltando que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do 

procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e 

MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente com o número da conta, para 

que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se 

como balizador, os orçamentos previamente apresentados nos autos (ID. 

Num. 12457340), mas também há ponderação sobre eventuais alterações 

que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Assim, em 

razão da IDADE AVANÇADA do Requerente, pessoa idosa, bem como do 

seu ATUAL QUADRO CLÍNICO e, ainda, do lapso temporal , sem que a 

liminar tenha sido cumprida, seria TEMERÁRIO à sua HIGIDEZ, 

AGUARDAR, ainda mais, pelos orçamentos para a realização de um 

procedimento de PIELOPLASTIA ESQUERDA. Neste diapasão, devido a 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de PRUDÊNCIA, SENSATEZ e CAUTELA. III – Após, CONCLUSO 

para o APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001808-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ALVES PEREIRA (AUTOR)

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 #1001808-68.2018.8.11.0015 AUTOR: 

TEREZA ALVES PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Diante do PETITÓRIO retro, DETERMINO a 

NOTIFICAÇÃO da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital 

Santo Antônio e o Médico Dr. Anderson Gonçalves de Castro Silva, para 

que realize o procedimento de “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA 

TRANSTROCANTERIANA”, ressaltando que, APÓS a prestação do 

serviço, cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta, para que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. 

Obviamente, considera-se como balizador, os orçamentos previamente 

apresentados nos autos (ID. Num. 12715244), mas também há ponderação 

sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da efetivação 

do(s) serviço(s). II – CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 12522736; III - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003058-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE PINHO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 #1003058-39.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANA PAULA DE PINHO FARIAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, 

não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado às Num. 12735775, devendo ser efetivado 

no valor do MENOR orçamento apresentado às Num. 12568383 

(DROGARIA SÃO CAMILO), na quantidade de “ENOXAPARINA 40MG/DIA, 

ou seja, uma ampola do medicamento dia, 30(trinta) doses mensais e 240 

(Duzentos e quarenta) doses totais para o tratamento”. Tal providência se 

mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender pleitos como o 

da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com demandas 

intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da Vara”, 

ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, fazendo-os 

enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de seu 

medicamento. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE 

a respectiva DROGARIA SÃO CAMILO (Num. 12735775), para que 

FORNEÇA o MEDICAMENTO (equivalente a “ENOXAPARINA 40MG/DIA, ou 

seja, uma ampola do medicamento dia, 240 doses totais para o 

tratamento”.) vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo 

possível, nos autos o número da conta para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e 

seis reais) o tratamento necessário, o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item IV” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (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 #1001837-21.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. I – Diante 

da contumaz INÉRCIA dos Requeridos, o Requerente carreou aos autos 
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ORÇAMENTO de instituição particular para realização do procedimento de 

“ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM PROTESE STENT”. Pois bem. O 

pleito da parte Autora mostra-se imprescindível para garantir seu direito 

constitucional de acesso à saúde. Esta vara especializada da Fazenda 

Pública, não tem medido esforços para EFETIVAR o CUMPRIMENTO das 

ORDENS JUDICIAIS, sempre velando pelo interesse maior, a vida do 

jurisdicionado. Assim é que corriqueiramente este juízo tem realizado o 

BLOQUEIO de VALORES para garantir ao suplicante seu direito 

constitucional de acesso à saúde. Os valores BLOQUEADOS são 

TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, restando, portanto, na esfera de 

disponibilidade do Judiciário para oportuna LIBERAÇÃO em favor do 

terceiro que realiza o atendimento. Outrossim, ante a grande demanda de 

processos que tramitam perante a 6ª Vara Cível, versando sobre pleitos 

de PROCEDIENTOS/CIRURGIA em face de PARTICULAR, para o posterior 

ressarcimento, esse Magistrado tem percebido haver DIFERENÇAS entre o 

valor inicialmente orçado e o constante na Nota Fiscal, em razão de 

materiais e medicamentos extras utilizados etc. Por conseguinte, 

NOTIFIQUE-SE, INICIALMENTE, o PARTICULAR Intercor e Fundação de 

Saúde Comunitária de Sinop – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 

12158476) que dispôs do MENOR ORÇAMENTO carreado aos autos, para 

que realize o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO”, 

ressaltando que, APÓS a prestação do serviço, cabe ao TERCEIRO 

PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO PORMENORIZADA do 

procedimento e apresentar NOTA FISCAL dos HONORÁRIOS MÉDICOS e 

MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente com o número da conta, para 

que seja feita a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se 

como balizador, os orçamentos previamente apresentados nos autos (ID. 

Num. 12158476), mas também há ponderação sobre eventuais alterações 

que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Assim, em 

razão da IDADE AVANÇADA do Requerente, pessoa idosa, bem como do 

seu ATUAL QUADRO CLÍNICO e, ainda, do lapso temporal , sem que a 

liminar tenha sido cumprida, seria TEMERÁRIO à sua HIGIDEZ, 

AGUARDAR, ainda mais, pelos orçamentos para a realização de um 

procedimento de PIELOPLASTIA ESQUERDA. Neste diapasão, devido a 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é dotada de PRUDÊNCIA, SENSATEZ e CAUTELA. III – Após, CONCLUSO 

para o APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA VANESCA DAL MASO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002195-83.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PLANOS 

DE SAÚDE]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUBIA 

VANESCA DAL MASO Parte Ré: REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos. Habilite-se a 

advogada substabelecida pela requerida. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Oportunamente, conclusos para 

deliberação. SINOP, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004027-54.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 28.164,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMERSON LOPES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que na presente 

demanda o(a) reclamante pugna seja excluído seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado 

junto aos órgãos oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL), que demonstre 

a aludida negativação. Com o aporte, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARNELOS ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS BUOSI CONTI (EXECUTADO)

ELIS REGINA TRUCOLLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001053-15.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 23.123,23; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CARNELOS ADVOCACIA Parte Ré: EXECUTADO: ROBSON 

SANTOS BUOSI CONTI, ELIS REGINA TRUCOLLO Vistos, etc. 01- Ante o 

teor da Certidão negativa de ID 12530435, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 02- 

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique e 

volte-me os autos conclusos. As providências. SINOP, 16 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002274-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ LIMA GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002274-62.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 911,56; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: STAR - TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: BEATRIZ LIMA 

GUIMARAES 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 
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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. SINOP, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013399-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ASSUNCAO FRIZERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013399-61.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.811,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CORREÇÃO MONETÁRIA, PERDAS E DANOS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: GISELE ASSUNCAO FRIZERA Vistos, etc. 1. Instada a se 

manifestar-se acerca de meios de localizar a parte requerida, a autora 

informou novo endereço passível de encontrá-la. 2. Diante do exposto, 

defiro o pedido da autora, para determinar, por correspondência postal, a 

citação/intimação da requerida, no endereço declinado nos autos. 4. Com 

efeito, designe nova data para audiência de conciliação. INTIME-SE. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 16 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012995-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR DANIELE SCHEID (REQUERENTE)

ROBERTO FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012995-22.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.098,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CANCELAMENTO DE VÔO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO 

FRIEDRICH, CLAIR DANIELE SCHEID Parte Ré: REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, etc. 1. Compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que embora a executada tenha dado cabal 

cumprimento a obrigação de fazer, ainda resta pendente o pagamento dos 

valores referente a condenação de danos morais. 2. Assim, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002034-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL COSTA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE ESCOBAR (EXECUTADO)

DENIS ESCOBAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002034-73.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.357,83; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, VALOR 

DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

TAXA SELIC]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SALATIEL 

COSTA DA SILVA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ANTONIO JOSE ESCOBAR, 

DENIS ESCOBAR Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a 

desistência da ação Id 12572779. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. “Ex 

positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 16 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001101-03.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a 

desistência da ação Id 11917014. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. “Ex 

positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 16 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009470-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON AUGUSTO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZMAC COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI (REQUERIDO)

RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009470-20.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 30.050,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LENNON AUGUSTO 

PHILIPPSEN Parte Ré: REQUERIDO: SHIZMAC COMERCIO E 

REPRESENTACOES - EIRELI, RMAC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - EPP 

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. SINOP, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FORNAZIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BEZERRA (EXECUTADO)

MARGARETE FISTAROL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ANTONIO PAJANOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001882-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NUNES SATTIN (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002052-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ALVES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 
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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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002252-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002246-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO OLIVEIRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002243-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO APARECIDO OLIVEIRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001743-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVIO A. BRANDALISE ESQUADRIAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002241-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO AGOSTINHO ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002417-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 

(EXEQUENTE)
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DJACI PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop MT (EXECUTADO)

JULIANA TORRES BAPTISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002417-51.2018.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ADIMPLEMENTO E 

EXTINÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JUIZO DO 

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE, DJACI 

PEREIRA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP MT, JULIANA TORRES BAPTISTA Vistos, etc. 1. 

CUMPRA-SE, conforme os termos da deprecada, servindo a cópia da 

missiva como MANDADO. 2. Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo. 3. Ocorrendo algumas das 

situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012303-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012303-23.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO 

NEVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 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. SINOP, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VITORINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUILLA GERALDA MARQUES MATTOS (REQUERIDO)

ROMULO LEITE REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001142-04.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.396,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA MARIA VITORINO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: LUILLA GERALDA MARQUES MATTOS, ROMULO LEITE REIS 

Vistos, etc. Tendo em vista a juntada de CONTESTAÇÃO pela parte 

requerida, intime-se a requerente para que, sendo de sua vontade, 

apresente IMPUGNAÇÃO, no prazo de 05 dias. Após, conclusos para 

Sentença. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 17 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO NUNES SATTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000341-54.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 18.598,13; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

INADIMPLEMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: MARCOS ANTONIO 

NUNES SATTIN Vistos etc. Tendo restado infrutíferas as tentativas de 

intimação pessoal do executado, defiro a INTIMAÇÃO POR EDITAL do 

executado, em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje,in verbis: 

“ENUNCIADO 37 Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.” Quanto a possibilidade de aplicação da exceção acima 

mencionada para a fase de cumprimento de sentença, colaciono o 

seguinte julgado: TJ-RS - Recurso Cível 71006061253 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 03/08/2016 Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR. PENHORA EFETIVADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 37 DO FONAJE. ALEGAÇÃO DE 

PENHORA DE SALÁRIO E POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DOS 

VALORES CONSTRITOS NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006061253, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/07/2016). Dessa forma, 

expeça-se edital para citação/intimação do executado para o pagamento 

do débito, nos termos do artigo 829 do CPC, devendo o mesmo ser afixado 

na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo 

de 15 (quinze) dias. Conste do edital, a determinação para que o 

executado, no prazo de 03 (dias) dias, pague voluntariamente o débito 

objeto da presente execução, sob pena de não fazer jus ao benefício 

disposto no art. 827, § 1°, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000590-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000590-05.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 26.025,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROTILLI & MACHADO 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que, 

embora expedida carta com finalidade de citar/intimar o requerido da 

presente demanda, ao retornar aos autos, o AR constou como 

“recusado”, conforme ID 12142503. Em petição retro, sob o argumento de 

que “a correspondência foi recusada injustificadamente, na data de 

08/03/2018. Evidente, portanto, que a Executada tenta frustrar a 

execução, devendo, portanto, prosseguir os atos expropriatórios, a fim de 

se penhorar bens suficientes para garantir a execução”, o causídico 

constituído pela requerente postula por considerar válido o ato citatório, 

dando-se continuidade a execução. Em que pese os argumentos da 

requerente, tenho que o pedido não deve ser acatado, posto não ser 

possível precisar com absoluta certeza o alegado. Bem sabe que o ato 

citatório é imprescindível para o andamento da demanda, sob pena de 

nulidade em caso de vício, posto ser o meio pela qual a parte contraposta 

toma ciência da movimentação do aparato Estatal em seu desfavor. 

Reputo que, não obstante a singeleza do rito do Juizado Especial, instituto 

como a citação, fundada em uma das pilastras que regem o processo 

como um todo, qual seja o Princípio do Devido Processo Legal, nos termos 

do artigo 5°, LIV, da CF, não pode ser ignorado, nem mesmo minimizado, 

sob pena de ferir direito Constitucionalmente garantido a parte. Outrossim, 

já fora decido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a 

correspondência devolvida com “recusa” não é apta para presumir a 

citação válida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DA RÉ E CITAÇÃO POR 

EDITAL – INDEFERIMENTO – RECONHECIMENTO DA REVELIA – 

DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VÍNCULO 

DO SIGNATÁRIO DOS AVISOS DE RECEBIMENTO (AR) DA CARTA 

CITATÓRIA, RECEBIDO COM OS MOTIVOS “DESCONHECIDO” E 

“RECUSADO” – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO ENDEREÇO DA 

REQUERIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 231, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com 

base na teoria da aparência, é válida a citação de pessoa jurídica recebida 

por funcionário da empresa, não sendo necessário que seja seu 

representante legal, quando este a recebe sem qualquer ressalva a 

acerca da ausência de poderes para tanto. Se apesar de dois dos ARs ter 

sido recebidos por pessoa a qual não se provou possuir qualquer vínculo 

com a empresa requerida, sendo os referidos comunicados citatórios 

devolvidos com motivos: “Desconhecido” e “Recusado”, não há falar-se 

em validade da citação, mormente se sequer há certeza quanto ao 

endereço da citanda. Frustradas as tentativas de citação da agravada 

pessoalmente, uma vez que ignorado ou incerto o lugar em que se 

encontra, cabível a citação por edital, nos termos do art.231, inciso II, do 

CPC. (AI 86764/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 

10/02/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – REVELIA DA RÉ E CITAÇÃO POR EDITAL – 

INDEFERIMENTO – RECONHECIMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – 

INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VÍNCULO DO SIGNATÁRIO 

DOS AVISOS DE RECEBIMENTO (AR) DA CARTA CITATÓRIA, RECEBIDO 

COM OS MOTIVOS “DESCONHECIDO” E “RECUSADO” – AUSÊNCIA DE 

CERTEZA QUANTO AO ENDEREÇO DA REQUERIDA – CITAÇÃO POR 

EDITAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 

231, II, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Segundo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da 

aparência, é válida a citação de pessoa jurídica recebida por funcionário 

da empresa, não sendo necessário que seja seu representante legal, 

quando este a recebe sem qualquer ressalva a acerca da ausência de 

poderes para tanto.Se apesar de dois dos ARs terem sido recebidos por 

pessoa a qual não se provou possuir qualquer vínculo com a empresa 

requerida, sendo os referidos comunicados citatórios devolvidos com 

motivos: “Desconhecido” e “Recusado”, não há falar-se em validade da 

citação, mormente se sequer há certeza quanto ao endereço da 

citanda.Frustradas as tentativas de citação da agravada pessoalmente, 

uma vez que ignorado ou incerto o lugar em que se encontra, cabível a 

citação por edital, nos termos do art.231, inciso II, do CPC.(AI 86595/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015) Com 

essas considerações, INDEFIRO o postulado pelo requerente. Por 

conseguinte, determino sua intimação para que informe nos autos meios 

passíveis de localizar a requerida, sob pena de extinção do processo. Em 

momento oportuno, volvam-se concluso para deliberações. INTIME-SE. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 17 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012445-95.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCILENE RAIMUNDO CARRARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012445-95.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: DARCILENE RAIMUNDO 

CARRARA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A., BANCO DO BRASIL S/A, OI 

S.A Vistos, etc. A exequente informa que, a executada, Banco do Brasil, 

apesar de, reiteradamente, intimada para proceder com o pagamento no 

valor de RS 2.418,23, bem como, retirar o nome da exequente dos órgãos 

de proteção ao crédito permanece inerte, mesmo com imposição de multa 

pelo descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 100,00. Aduz 

que a multa pelo descumprimento totaliza o valor de R$ 38.800,00, (388 

dias), pugnando pela penhora BACENJUD no valor de R$ 41.218,23, nas 

contas da executada BANCO DO BRASIL S/A. Em Id 9502292 junta aos 

autos extrato que demonstra que a exequente continua com o nome 

restrito nos órgão de proteção ao crédito. Pois bem. Ao compulsar dos 

autos, verifico que no dia 08/07/2016, este juízo determinou que o Banco 

do Brasil S/A precedesse com a baixa na negativação em nome da autora, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), consoante Id 2047986. 

Certidão de transcurso do prazo em Id 9841625. Resta irrefutável que a 

demandada deixou de cumprir o comando judicial no prazo fixado, o que 

acarretou a incidência da multa diária fixada, entretanto, é certo que a 

astreinte tem papel coercitivo, mas não deve atingir valor exorbitante de 

forma a gerar enriquecimento ilícito, razão pela qual o Código de Processo 

Civil cuidou de regulamentar a possibilidade de redução de ofício pelo 

Juízo, nesse sentindo: Art. 537. A multa independe de requerimento da 

parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória 

ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; (destaque 

acrescido). No tocante ao valor das astreintes a ser executada neste 

caso concreto, entendo que a mesma não esta em sintonia com os 

princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação do 

enriquecimento ilícito. Logo, torna-se perfeitamente possível a redução do 

montante a ser executado, uma vez que, visualizo que o valor atingido a 

título de multa cominatória é excessivo, em desacordo com a ofensa que 

se pretendia evitar quando esta foi fixada, e com a proporcionalidade do 

valor perseguido na demanda. Ressalto que as astreintes não fazem coisa 

julgada material, podendo, por isso, serem revistas mediante a verificação 
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de insuficiência ou excessividade. Os eventuais prejuízos morais e 

materiais que a parte autora sofreu foram ressarcidos pecuniariamente 

com a verba indenizatória, a multa cominatória não tem a finalidade de 

ressarcimento, devendo ser reduzida quando demonstrado que esta 

ultrapassando sua real finalidade coercitiva, ou ainda, que a exequente 

estará ensejando enriquecimento ilícito. O valor da multa pecuniária deverá 

ser elevado o bastante para que o apenado pecuniariamente prefira 

cumprir a ordem judicial a desrespeitá-la, sem, entretanto, revestir 

exorbitância, a ponto de caracterizar o enriquecimento sem causa da 

parte a que se destina. Neste mesmo sentido o Tribunal de Justiça deste 

Estado vem se posicionando, consoante decisão abaixo ementada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXISTÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ADMISSIBILIDADE - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA 

PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - APLICAÇÃO DA MULTA DE 

10% PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC -ASTREINTE DIÁRIA - 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REDUÇÃO DO QUANTUM 

- POSSIBILIDADE DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. (...) É possível a redução da astreinte diária, 

principalmente quando ficar evidenciado que o seu valor é insuficiente ou 

excessivo, gerando enriquecimento sem causa. (destacamos)AI, 

82025/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 25/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013. Outros Tribunais sobre o assunto também já posicionaram 

admitindo a redução do valor da multa a qualquer momento, como melhor 

se verifica na jurisprudência que a seguir colaciono: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM SEDE DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE 

DE REDUÇÃO A QUALQUER MOMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO DE AGRAVO À UNANIMIDADE. 1.O valor das astreintes não faz 

coisa julgada material, podendo ser revisto mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. 2.Por isso, a multa cominatória não pode, 

em função de sua aplicação, ensejar o enriquecimento ilícito ou servir de 

ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos. 3.Unanimemente, 

negou-se provimento ao Recurso de Agravo. (destacamos) (TJ-PE - AGV: 

2387353 PE 0006830-51.2011.8.17.0000, Relator: Josué Antônio Fonseca 

de Sena, Data de Julgamento: 31/05/2011, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 111, undefined). Por derradeiro, arrematando o entendimento 

aqui trabalhado, transcrevo a posição do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, que é melhor verificada no seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO 

INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. VALOR. 

EXCESSO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE 

REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO. I. A multa por 

descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento 

sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida a 

patamares razoáveis. II. Admite-se o prequestionamento implícito, 

configurado quando a tese jurídica defendida pela parte é debatida no 

acórdão recorrido. III. Embargos de declaração recebidos como agravo 

regimental, sendo negado provimento a este" (destacamos) (AgRg no 

REsp 1.041.518/DF, Quarta Turma, Aldir Passarinho Junior, DJe de 

25.3.2011). Com base na expressa disposição legal, no que dispõe a 

jurisprudência pátria, e ainda, de acordo com os fundamentos já 

salientados, REDUZO o VALOR das ASTREINTES para o patamar razoável 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que, mostra-se de acordo com a 

ofensa que se pretendia evitar, bem como, o valor da presente demanda. 

“Ex positis”, fulcrado no artigo 537, § 1°, do Código de Processo Civil, 

REDUZO o VALOR das ASTREINTES para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Por fim, DETERMINO A EXPEDIÇÃO de ofício aos cadastros negativistas 

(SPC/SERASA), solicitando a baixa da restrição em nome da requerente, 

com relação à requerida BANCO DO BRASIL S/A. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001986-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LANGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSIVAL FRANCISCO FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão juntada pelo oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003085-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS COBOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VALDIR WERMEIER SCMITT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão juntada nos autos, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005267-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PRZNISKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte Requerente para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao comprovante de 

pagamento anexado no id nº 9608189, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SERGIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002548-60.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FABIANO SERGIO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. De proêmio, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

CERTIFIQUE o trânsito julgado da sentença/acórdão. 2. Após, em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE INTINAÇÃO e CITAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012045-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte exequente 

para que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012864-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TADEU LEROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/05/2018 14:30. Terça-feira, 17 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO COELHO DE MORAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da carta precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010732-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI GONCALVES FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte exequente 

para que se manifeste nos autos, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERITO FERREIRA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/05/2018 08:15. Quarta-feira, 18 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA OLIVEIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/05/2018 08:45. Quarta-feira, 18 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA ALVES QUEROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (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 03/05/2018 10:30. Quarta-feira, 18 de Abril de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 97345 Nr: 4377-11.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - OAB:MT - 

3.839/B

 Vistos, etc.

Ao compulsar dos autos, verifico que o EXEQUENTE já teve seu crédito 

adimplido através do alvará eletrônico sob o n. 39013-5/2012, em nome do 

seu procurador, uma vez que, consta dos autos autorização que lhe 

confere, dentre outros poderes, os de levantar valores (f. 145 e 16).

Com efeito, não havendo outras providências a serem adotadas na 

presente demanda, inexistindo valores pendentes de liberação, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 54771 Nr: 3368-24.2002.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/RS

 Postergo a análise do requerido à fl. 233 para momento posterior a 

intimação por hora certa do executado. Desde já, em caso de infrutífera a 

citada diligência, determino a intimação do exequente para que se 

manifeste, nos termos do artigo 830, §2° do CPC. Restando frutífera, 

determino a sua intimação para que apresente cálculo atualizado do 

débito, para os efei tos legais.Oportunamente,  vo l te-me 

concluso.Expeça-se o necessário.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012118-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIEIDI MULLER DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY KAROLAINY BARROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Processo n. 8012118-82.2016.8.11.0015 Promovente(s) Nome: SIEIDI 

MULLER DE BRITO Endereço: Rua RUA DAS ORQUIDEAS, 3112, JARDIM 

DAS PRIMAVERAS, SINOP - MT - CEP: 78550-404 Promovido(s) Nome: 

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - ME Endereço: RUA SÃO CRISTÓVÃO, 

53, SÃO CRISTÓVÃO (SÃO CRISTÓVÃO), SINOP - MT - CEP: 78558-018 

Nome: EMILY KAROLAINY BARROS DOS SANTOS Endereço: RUA SÃO 

CRISTÓVÃO, 53, SÃO CRISTÓVÃO (SÃO CRISTÓVÃO), SINOP - MT - 

CEP: 78558-018 Tipo de Ação [DIREITO CIVIL, COMPRA E VENDA, 

INADIMPLEMENTO, RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO, CORREÇÃO MONETÁRIA] Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 6.921,68 Juízo Juizado Especial Cível de 

Sinop Audiência de Conciliação 03/05/2018 13:00 O presente mandado, 

extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo 

o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, 

s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quarta-feira, 18 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013394-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDIANE SANTOS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013394-39.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.622,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CORREÇÃO MONETÁRIA, PERDAS E DANOS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: EUDIANE SANTOS DE AZEVEDO Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos no 

Id 12634033. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que 

referido acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho 

óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as 

partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 

da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 

55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das 

partes da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 

12 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 16 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002984-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVON FERREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002984-82.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.375,91; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARLI 

MARIA MENZEL MORITA Parte Ré: EXECUTADO: IVON FERREIRA 

BARBOSA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora requer a 

desistência da ação Id 11917002. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência 

da ação provoca a extinção do processo sem resolução do mérito. “Ex 

positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 16 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012959-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA ROSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito 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. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO É incontroverso nos 
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autos que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. 

Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE LOPES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

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. 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. 

DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 
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contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “In casu”, de acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a 

parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012300-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se quanto a 

existência de relação jurídica entre as partes eis que em sua petição inicial 

a parte Requerente afirma que pactuou contrato de empréstimo no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo após o pagamento de R$ 1.488,50 

(um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) em 

taxas não teve creditado em sua conta bancária o valor emprestado. Por 

seu turno a parte Requerida aduz a ocorrência de fraude. Em que pese os 

argumentos da parte Requerente, há claros indícios de que esta tenha 

sido vítima de fraude perpetrada por terceiros. Destaca-se que o contrato 

de empréstimo juntado aos autos (id nº 10513904) não possui qualquer 

qualificação da parte Requerida, tais como, endereço e telefone para 

contato quer seja da matriz quer seja da representante nesta cidade que 

atendeu à parte Requerente. Ainda, referido contrato apesar de tratar-se 

de empréstimo pessoal, utiliza nomenclatura de como se fosse contrato de 

financiamento e, as taxas pagas pela parte Requerente, não possuem 

seus valores expressamente previstos no contrato. Não há informação do 

custo efetivo total, exigido por determinação do BACEN. Não obstante a 

própria técnica de redação do contrato apresenta falhas, como por 

exemplo a cláusula III que contém quatro parágrafo e um parágrafo único. 

Por fim, referido contrato não disciplina a forma de pagamento deste 

empréstimo eis que se limita a dizer que o saldo devedor seria pago em 24 

(vinte e quatro) parcelas, contudo não informa se este seria consignado, 

débito em conta ou mediante boletos. Ademais, os comprovantes de 

pagamento das taxas (id nº 10513896) são todos depósitos para contas 

de pessoas físicas ao invés de ter sido depositado na conta corrente da 

pessoa jurídica. Com base em tais constatações, não resta outra 

alternativa à parte Requerente em proceder com a confecção do 

respectivo Boletim de Ocorrência em face das pessoas elencadas nos 

comprovantes de depósito do id nº 10513896, inclusive a pessoa que 

afirmou tratar-se de advogada da empresa com vista a fim de que a polícia 

proceda com as devidas investigações pertinentes ao caso. Eis que resta 

configura a culpa exclusiva de terceiros e da parte Requerente, visto que 

não restou demonstrado nos autos que a parte Requerida tenha qualquer 

participação nos fatos narrados; portanto, inexistente o liame subjetivo 

que implique em responsabilidade civil desta pelos danos sofridos pela 

parte Requerente que não adotou as cautelas necessárias no momento da 

celebração do negócio. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulado na presente ação e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005022-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente a parte Requerente ingressou com demanda 

claramente de cunho Executório ante o teor da causa e dos pedidos 

contidos na petição inicial; contudo, houve a designação de audiência de 

conciliação, sabidamente pertencente ao rito de conhecimento. 

Sabidamente, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95 o processo em 

trâmite perante o Juizado Especial orientar-se-á, destaco, por critérios de 

economia processual e celeridade. Feito o devido cotejo, verifica-se 

ausência de liquidez do Termo de Compromisso anexado ao autos (id nº 

6093077), simplesmente por este não tratar-se de documento público, mas 

sim documento particular eis confeccionado pelas partes e não por ente 

da Administração Pública Direta ou Indireta. Evidenciada a sua 

imprestabilidade como título executivo, é perfeitamente possível sua 

utilização para a propositura de ação de cobrança a qual se passa a 

considerar agora, ante os critérios norteadores acima previstos. Tal como 

ação de cobrança, igualmente o pleito autoral não prospera, posto que a 

parte Requerente não demonstrou o implemento da condição prevista no 

Termo de Compromisso, qual seja, a parte Requerente somente 

tornar-se-á credora da parte Requerida, após a transferência e venda do 

veículo S10 Chevrolet Executiva, KAS 5921, Renavam nº 1920500990, 

fato este que não restou demonstrado nos autos, conforme art. 373, I, 

CPC. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado na 

presente ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013067-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DAMAS (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, 
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invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013785-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste, 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 com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, apontando a existência de contratação, acompanhado de telas de 

seus sistema interno além de extrato de faturas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 
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Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012632-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MATEUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013088-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO PAULO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais e 

sustenta preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito. Em relação à 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira Reclamada para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o 

apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização da 

requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO)
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em síntese a parte Embargante, OI 

S/A, aduz OMISSÃO da sentença de id nº 11209408, ante a ausência de 

especificação de, a condenação, ser ou não solidária. Em que pese os 

argumentos expostos pela parte Embargante, não se vislumbra a omissão 

apontada, isto porque o dispositivo da sentença é especifico em condenar 

ambas as partes Requeridas no pagamento do dano moral arbitrado. 

Portanto, ainda que ausente os dizeres – condenar solidariamente as 

partes Requeridas – tal condenação solidária está contida nos dizeres 

“[…] para CONDENAR as Reclamadas ao pagamento de […]”. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. Após certificado o 

prazo trânsito em julgado da sentença EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

para levantamento dos valores depositados no id nº 11963522, conforme 

dados bancários informados no id nº 12077933. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011447-47.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.337,45; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PATRICIA SUZANE NOGUEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO 

DE JANEIRO LTDA, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 

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 UNIMED-RIO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, 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. II - Mérito: Em 

síntese, aduz a autora que, no ano de 2012, por intermédio da Qualicorp 

(administradora de plano de saúde), adquiriu junto à requerida UNIMED 

RIO, um plano de saúde coletivo de adesão, mantendo as faturas 

regularmente adimplidas. Verbera que, no mês de setembro do corrente 

ano, a requerida enviou fatura em duplicidade, sendo o primeiro boleto 

emitido em 13/08/2017, com vencimento para 01/09/2017, pago em 

21/08/2017 e, o segundo boleto, emitido em 25/08/2017, com vencimento 

para 08/09/2017, que não foi pago. Sustenta que procurou a requerida 

para solucionar o problema, entretanto, após realização de uma consulta 

com médica ginecologista, ao ter negada a realização de exame de 

ultrassom de mama, descobriu que o plano havia sido rescindido 

unilateralmente. Verbera a autora não detém débito junto à demandada, 

bem como, ainda que houvesse, não estaria inadimplido há mais de 60 dias 

anteriores à rescisão e que não houve notificação da mesma, razão pela 

qual pugna pelo restabelecimento do plano em sede de tutela. Diante de 

tais fatos, requer a confirmação da tutela especifica, a declaração de 

inexigibilidade do boleto emitido em duplicidade, além da condenação 

solidaria das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 373,45, 

a titulo de repetição de indébito, e a condenação ao pagamento de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00. Fora deferida a tutela especifica 

DETERMINANDO que a requerida RESTABELECESSE o plano de saúde da 

autora, com todas as carências já preenchidas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais, a mesma fora 

cumprida pela primeira requerida (UNIMED C. DE TRAB. MÉDICO DO RIO DE 

JANEIRO LTDA). A primeira requerida (UNIMED RIO) alega que é 

responsável pela parte administrativa da (cadastro, controle de 

pagamentos, informações de exclusões/cancelamentos etc) não tendo 

participado dos supostos ilícitos, que apenas procedeu o cancelamento do 

plano a partir da comunicação da ré QUALICORP, que não houve falhas na 

prestação de serviços, assim pede a rejeição da condenação em danos 

morais. A reclamante apresenta impugnação à contestação da primeira 

requerida, alegando que embora a UNIMED não seja a gestora direta do 

contrato do plano de saúde da autora, por se tratar de contrato coletivo 

por adesão, a responsabilidade da Unimed reafirmando que não houve 

inadimplemento conforme recibos anexados na exordial, sendo o 

cancelamento do plano completamente arbitrário. A segunda requerida 

(QUALICORP) alega que o plano de saúde pode ser cancelado em razão 

de inadimplência, que o cancelamento é devido inexistindo o dever de 

indenizar, eis que agiu pautada no exercício regular de um direito. A 

reclamante apresenta impugnação à contestação da segunda requerida, 

reafirmando que não houve inadimplemento conforme recibos anexados 

na exordial, sendo o cancelamento do plano completamente arbitrário. 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. In casu, com a alegação de inadimplência, cabia à própria 

Reclamante demonstrar o efetivo pagamento da fatura compreendida no 

indicado período, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, e 

assim o fez, resta claro que o pagamento foi efetuado a fim de dar 

continuidade no plano de saúde, sem a incidência de qualquer 

cancelamento ou período de carência. Desta feita, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação dos serviços da Reclamada, haja vista que 

gerou um boleto em duplicidade sem demostrar a origem da dívida, e negou 

a cobertura de plano sob o fundamento inadimplência. Quanto o dano 

moral, devemos observar o que nos ensina o Professor Yussef Said 

Cahali: “(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e 

os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, 

saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, 

etc) (...)" Destarte, conforme ensinamento transcrito verifica-se que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. 

Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” No caso em comento restou clara o abalo à ordem 

moral, face à indevida recusa de atendimento, o que indica relevante 

sentimento de angústia passível de indenização. Devemos levar em conta 
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que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório devem tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, entendo que o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Reclamada. Quanto a 

repetição de indébito, entendo por descabida, eis que o pagamento 

realizado fora o realmente devido pela mensalidade do mês, e conforme a 

própria requerente alega, a fatura emitida em duplicidade não fora quitada. 

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE DO 

PEDIDO, para o fim de CONDENAR as Reclamadas de forma solidária, a 

pagar à Reclamante o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Confirmo a liminar para fins de 

que a requerida mantenha a reabertura INTEGRAL do Plano de Saúde em 

nome da autora e TODOS os seus DEPENDENTES, caso haja, sem 

qualquer DIMINUIÇÃO ou LIMITAÇÃO. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). 

SINOP, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011638-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA AMANCIO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 462 de 597



Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005597-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 307,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA 

APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE 

SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por ADRIANA 

APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS em face de AGUAS DE SINOP S.A. Em 

síntese, aduz a requerente que realizou acordo para pagamento de 

débitos de sua unidade consumidora, entretanto a demandada suspendeu 

os serviços de água encanada e, mesmo a autora tendo quitado o valor 

que se alegou devido e tendo solicitado a religação com urgência há 08 

dias, a demandada não restabeleceu os serviços até o momento. Pugna 

pela antecipação da tutela, para que a requerida restabeleça os serviços 

de água encanada em sua residência, com urgência, sob pena de multa 

diária. Por seu turno a parte Requerida aduziu que na realidade as provas 

apresentadas pela Autora não confirmam os fatos alegados, ao contrário, 

deixa de comprovar a existência de qualquer tipo de lesão. Diz que a 

Autora afirma que a Ré teria suspendido seu fornecimento de água 

reiteradas vezes, mas não junta aos autos documentos hábeis a 

comprovar o corte, aduz que tais suspensões seriam indevidas, no 

entanto a Autora possuía faturas em aberto, o que atribuía a Ré o direito 

de interromper o fornecimento de água na residência sem qualquer aviso 

prévio, conforme acordado entre as partes, pode-se observar pelos 

documentos acostados pela própria Autora. Que é devida a multa por 

violação do lacre constante no hidrômetro, eis que firmou acordo com a Ré 

onde se comprometeu a arcar com o valor da multa, reconhecendo assim 

sua responsabilidade sobre o ocorrido, não havendo que se falar em 

cobrança indevida ou declaração de inexistência do débito. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. A controvérsia da presente demanda reside na 

existência de débitos em atraso a ensejar a interrupção do fornecimento 

de água. No que tange ao débito as provas colacionadas aos autos 

permitem concluir que a parte Requerente encontrava-se inadimplente com 

a parte Requerida no momento do corte. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, 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 
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natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou farta documentação, tais como, Laudo Interno do Banco, 

acompanhado de extratos bancários e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Ressalte-se que 

as provas apresentadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório. 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 que a impugnação não foi capaz de ilidir as provas carreadas 

aos autos. Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013852-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELI MARIA SIMON REX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013861-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA BORGES ANHAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ASSESSORIA - COM. DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003245-81.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 31.863,87; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: AGRO 

ASSESSORIA - COM. DE CEREAIS LTDA - ME, CARLOS ROBERTO 

PREVEDELLO Vistos etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Fundamento. Decido. A parte exequente informou nos autos a 

impossibilidade de se localizar bens do devedor, bem como requereu a 

extinção do feito e arquivamento (id. 11983718). Neste sentido: CIVIL - 

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA 

DE BENS PENHORÁVEIS. 1) NA FALTA DE BENS PENHORÁVEIS, DEVE A 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL SER EXTINTA, EM ATENÇÃO AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 53, § 4.º, DA LEI N.º 9.099/95. (TJ-DF - ACJ: 

236813020008070001 DF 0023681-30.2000.807.0001, Relator: MARIA DE 

FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, Data de Julgamento: 23/06/2003, 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., 

Data de Publicação: 22/03/2004, DJU Pág. 48 Seção: 3) Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo EXTINTO o presente feito sem 

julgamento de mérito, com fundamento no artigo 53 § 4.º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. SINOP, 11 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012920-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY SILVA GUIDO (REQUERENTE)

KLEBER ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

WILLIS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012920-68.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[AQUISIÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAFAELLY SILVA GUIDO, 

KLEBER ALMEIDA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: WILLIS DA SILVA 

RODRIGUES, DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 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 DIBENS 

LEASING S/A, a efetuar a transferência do veículo, preenchendo o CRV 

corretamente, a parte é legítima 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. Pois bem. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C pedido 

de tutela de urgência, proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de não transferência de veículo após a sua 

venda que não foi efetivamente paga. O primeiro requerido apesar de 

devidamente citado, a reclamada deixou de contestar a demanda, o que 

implica nos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. É o 

breve relato dos fatos. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Outrossim, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos cópia do documento do veículo. Desta feita, 

tenho pelo descumprimento contratual das reclamadas que, um figura de 

vendedora do veículo, e outro na figura de proprietário do veículo 

(Instituição Financeira) tinham o dever inicial de proceder com a 

transferência de propriedade no órgão competente, deveres que não 

restaram cumpridos e demonstrados. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de determinar 

que as reclamadas procedam a regularização da documentação do 

veículo negociado, para a efetivação da troca de titularidade do automóvel 

deverá o possuidor do carro e do recibo de venda cumprir tal mister. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das multas recebidas após a 

venda do carro vez que não existe nos autos prova das multas ou de que 

o carro estava em posse do requerido. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. SINOP, 11 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012774-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAIELE SCANAGATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 
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termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de 

proteção ao crédito, sendo este o atraso no pagamento da fatura. 

Contudo, a inclusão do nome da Requerente se deu após o pagamento da 

referida conta. 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 
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efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Compulsando os autos verifico que a Autora pagou em atraso 

a referida fatura, sendo o vencimento dia 18/05 e o pagamento efetuado 

no dia 09/06, destarte, considerando tais circunstâncias que envolveram 

os fatos tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não consegue reverter a 

situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE 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$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e ainda, telas de seu sistema interno, apontando a existência 

de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 
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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$127,28 (cento e 

vinte e sete reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013189-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica 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 do autor, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “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: 1013520-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ELIZEU DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013520-89.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 8.991,11; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[COMPRA E 

VENDA, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELAINE ELIZEU DE SOUZA 

Parte Ré: REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos, etc... Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por ELAINE 

ELIZEU DE SOUZA contra SPE ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, objetivando DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE DAR. Relata a parte promovente que 

que firmou com a empresa Requerida o contrato de compromisso de 

compra e venda nº 55.044.23.08.14, tendo por objeto a aquisição do 

imóvel de Lote nº 23, Quadra 44, com área total de 300,00 m², na Rua JB 

15, no Jardim Bougainville; que o valor ajustado foi de R$ 92.767,84, sendo 

que a Requerente efetuou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 

3.275,00 e o restante em 180 parcelas no valor de R$ 497,18 e que ainda 

pagou até a 22ª parcela. Alega que por motivos financeiros, optou pela 

rescisão do contrato, formalizando o pedido junto a Reclamada e ciente 

das condições previstas em contrato, formalizou o Distrato. Segue 

embasando o pedido com fundamento no Código de Defesa do 

Consumidor, mencionando acerca de cláusulas abusivas e requerendo a 

nulidade. Para tanto, requer a procedência da Ação, com a consequente 

nulidade das cláusulas contratuais e que seja determinada a devolução 

imediata, integral e em parcela única do valor de R$ 8.991,11; honorários 

advocatícios e os benefícios da assistência judiciária gratuita. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. A 

promovida apresentou contestação: preliminar de perda de objeto e, no 
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mérito se baseia no principio da obrigatoriedade dos contratos, Pacta Sunt 

Servanda, onde determina que o contrato “faz lei entre as partes”. Houve 

Impugnação que ratificou a inicial. É o relatório. Passo ao projeto de 

sentença. DA PRELIMINAR Da Perda do Objeto Suscita a promovida 

preliminar de perda de objeto sob o argumento de que a promovente 

esteve pessoalmente e por livre e espontânea vontade para solicitar e 

celebrar o DISTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 

IMÓVEL, evidenciando portanto a flagrante perda o objeto da presente 

ação. Ocorre que a preliminar deve ser afastada, tendo em vista que se 

confunde com o mérito e com este será analisada. Desta forma, opino pela 

rejeição da preliminar. Não havendo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. DO MÉRITO Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente 

de direito, o que autoriza esta juíza leiga a proferir o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

notadamente em razão da existência de contrato nos autos. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. Após detida 

análise do feito, entendo que a ação deve ser julgada procedente. 

CONTROVÉRSIA CENTRAL: RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA 

ÚNICA DOS VALORES PAGOS. A controvérsia central da presente 

demanda cinge na devolução imediata e em parcela única dos valores 

pagos pela autora, já deduzidos os encargos contratuais decorrentes da 

rescisão. As justificativas econômicas apresentadas pela ré não são 

suficientes para beneficiar sua tese. Ademais pacifico o entendimento de 

que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é 

abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores 

devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por 

culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu Sobre o assunto, a 

Súmula 543 do STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente 

comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Neste passo, razão existe a parte 

promovente. Pelo exposto, REJEITO a preliminar e no mérito JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para: 1) declarar nula o § único da cláusula 

14ª do contrato nº 55.044.23.08.14, bem como das cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do 

distrato contratual celebrado entre autora e a requerida. 2) condenar a 

requerida a devolução imediata, integral e em parcela única do valor de R$ 

8.991,11 (oito mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos) 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da formalização do 

distrato, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007145-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007145-72.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.238,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELVES DE SOUSA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ATACADAO S.A. Vistos, Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO. Inicialmente, 

verifica-se que a reclamada, apesar de devidamente intimada para 

audiência de conciliação Id. 12180198, compareceu à audiência realizada 

nestes autos mas não apresentou contestação no prazo legal. Pois bem. ~ 

A súmula 12 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso estabelece que: “A contestação será apresentada no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de 

revelia.” Ademais, o artigo 319, do Código de Processo Civil, preleciona: 

“Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor.” Assim, como a contumácia da mesma importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

DECIDO. Sustenta a parte requerente que efetuou compra de mercadorias 

de consumo no interior da requerida e que no momento em que chegou em 

sua residência notou que estava apenas com a metade das compras 

feitas, eis que havia esquecido a metade, que se tratava de compras 

particulares, no interior da loja, porém devido ao avançado da hora, 

21:44:07, não adiantaria, como também não daria tempo para o autor voltar 

ao estabelecimento e resolver essa situação. Diz ainda que no outro dia 

de dirigiu a sede da requerida para relatar o ocorrido e solicitar as 

filmagens do interior da loja para poder sanar o ocorrido, após ter seu 

pedido negado, recorre ao judiciário para reaver o valor pago pelas 

compras esquecidas parcialmente no interior da promovida e indenização 

por danos morais. A parte requerida quedou-se inerte. O requerente 

requer a aplicação dos efeitos da revelia. É breve relato. Competia à parte 

promovente demonstrar que o seu direito, motivo pelo qual, de acordo com 

a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, provando o fato 

constitutivo de direito, resta proceder aos pedidos. Outrossim a doutrina é 

uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os 

processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de 

outros. A propósito, as regras do ônus da prova destinam-se aos 

litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das 

expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que 

incumbe o ônus da prova: a parte promovente, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito e, a parte promovida à existência de fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo do direito da parte promovente. Dessa forma, tendo a parte 

promovente apresentado nota fiscal de compra, e exposto os fatos na 

exordial, se desincumbiu de seu encargo nos termos do artigo 373, inciso I 

do Código de Processo Civil, e a promovida apesar de intimada para 

apresentar contestação, quedou-se inerte. Infere-se, portanto, a 

veracidade da versão posta na exordial. Ocorre que, o requerente não faz 

prova quanto a “quais” produtos foram esquecidos no interior do 

supermercado, não sendo possível portanto aferir com exatidão os 

valores pleiteados a titulo de danos materiais, assim, com relação à 

condenação da requerida aos danos materiais no valor de R$ 238,68 

(duzentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), resta 

improcedente. 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 que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida em negar o 

fornecimento das filmagens, e negar a devolução das mercadorias 

esquecidas pelo requerente, provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente teve o crédito abalado. Ocorre que na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente dos transtornos 

experimentados, não pode ser classificada como muito intensa. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, decido pela 

parcial procedência da pretensão formulada na inicial, para condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a Meritíssimo Juiz Togado. 

Publicado e registrado no PJE. SINOP, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011009-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011009-21.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IGOR ALMEIDA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. I - Preliminar - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Ademais, é nítida a semelhança entre as 

assinaturas constante no contrato apresentado pela requerida e nos 

documentos apresentados pelo requerente. Assim, rejeito a preliminar em 

epigrafe. Da Prescrição Inicialmente, em que pese a reclamada arguir a 

preliminar de prescrição, penso que esta não deve ser acolhida já que se 

tratando de demanda que busca reparação em face da inscrição indevida, 

a contagem do prazo prescricional passa a fluir da data em que a parte 

demandante tomou ciência da inscrição que, no caso em tela não foi 

informada, portanto OPINO pelo não acolhimento da presente preliminar. 

Assim, REJEITO a preliminar acima. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, 

referente ao débito de R$ 380,88, que a requerente desconhece, eis que 

jamais efetuou contrato com a requerida. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que a requerente celebrou com a Instituição Requerida um 

contrato de Crédito Direto ao Consumidor pelo valor total de R$ 1.523,53 

(um mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), 

quantia esta que, nos termos pactuados deveria ser amortizada pelo 

pagamento de 11 (onze) prestações de R$ 195,44 (cento e noventa e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos) e que a parte autora chegou a 

realizar o pagamento de 09 (nove) das 11 (onze) prestações contratadas, 

situação esta que, além de demonstrar um ato inequívoco de aceitação 

contratual, descaracteriza por completo a hipótese de fraude sugerida na 

peça de ingresso. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do CONTRATO/DÉBITO discutido, (contrato de 

empréstimo/financiamento, instrumento de concessão de crédito, ambos 

devidamente assinados e copia dos documentos pessoais), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda a origem 

da divida que gerou a negativação. Desta forma, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que desconhece a dívida com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer 

qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste 

sentido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, decido pela 

procedência do pedido contraposto por conseguinte, também, condeno a 

parte reclamante a pagar à reclamada os valores concernentes ao débito 

discutido nesta lide R$ 380,88, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

do ajuizamento da ação. Intime-se as partes, através de seus patronos. 

SINOP, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013366-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013366-71.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEANDERSON PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TIM CELULAR 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, nem 

de comparecimento da parte autora, 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 teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida nos valores de R$ 66,39 e R$ 33,00 uma vez que 

não possui com ela nenhum débito, eis que o contrato entabulado entre as 

partes fora de um plano controle no valor fixo mensal de R$ 39,00. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que há contrato entre as 

partes e que se trata da assinatura do plano TIM LIBERTY, que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. A 

requerente impugna especificadamente a tese da defesa, alegando 

especialmente a ausência de documentos comprobatórios dos referidos 

débitos. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. Ademais, as telas de sistemas colacionadas na 

contestação, são documentos produzidos unilateralmente, portanto, não 

servem para comprovar a legalidade na contratação dos serviços. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 
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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. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. 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 o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. 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. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009792-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANEI BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009792-40.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

/ TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANEI BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Vistos, Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO. Inicialmente, 

verifica-se que a PRIMEIRA reclamada, apesar de devidamente intimada 

para audiência de conciliação, compareceu, mas não apresentou 

contestação no prazo legal. Pois bem. A súmula 12 das Turmas Recursais 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que: “A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Ademais, o artigo 319, do 

Código de Processo Civil, preleciona: “Se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.” Assim, como a 

contumácia da mesma importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não infirmados 

pelas provas existentes nos autos. DECIDO. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu teve seu nome inserido no cadastro de 

inadimplentes do SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, referente ao débito de R$ 827,06, que a requerente 

desconhece, eis que pagou todos seus débitos junto à requerida. Diz 

ainda que o débito indevido é proveniente de uma parcela no valor de R$ 

133,99 (cento e trinta e três reais e noventa e nove centavos) com 

vencimento para o dia 20/03/2017, documento de origem nº: 

101630015743116, conforme consulta em anexo. O débito em questão 

que teria originado tal inclusão no mencionado órgão de proteção ao 

credito é inexistente, tratando-se de negativação indevida, já que a 

Requerente pagou a referida parcela no dia 16/03/2017. Em sua peça de 

bloqueio, a segunda requerida alega que o débito em questão não se trata 

da 05 parcela de 10 conforme narrado na exordial, mas sim da 10 parcela 

de 10 com vencimento em 20/08/2017, que está em aberto e 

consequentemente gerou a negativação do nome da parte requerente. O 

requerente apresentou impugnação rebatendo a tese da defesa. No 

contexto dos autos, verifica-se que a segunda parte reclamada carreou 

aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do 

DÉBITO discutido, demonstrando, assim, a origem da divida que gerou a 

negativação. Desta forma, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No 

caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que a 

negativação não se trata da 10ª parcela e sim da 5ª, não trouxe aos autos 

nenhum documento que comprove o pagamento da mesma, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e 

utilizou, os serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à 

empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente 

ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos. SINOP, 12 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOAO GOMES BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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
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Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELARME SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (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. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008454-31.2017.8.11.0015

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:

SERGIO CASAGRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO)

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA MARIA SOARES DO VALE MENDES DE ARAUJO OAB - PI2115 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001640-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA CRISTINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001904-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DALMAZO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013409-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PESSINI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FERRI 94967032168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 12260955) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 12497395). A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação para CONDENAR a parte Requerida, a pagar a importância 

original total de R$ 467,50 (quatrocentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente atualizado pelo INPC e juros legais a 

partir do vencimento, 10.08.2015, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012772-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PRISCILLA MARILUCE DE SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANILDO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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 
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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, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “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: 1000530-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. O. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros e informações, além de pagamentos 

anteriores realizados, apontando a existência de contratação. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos que a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 
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0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012915-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 
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9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FURLAN FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SCATAMBULI WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012953-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DELNEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (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 a existência de 

débito entre as partes eis que em sua petição inicial a parte Requerente 

confirma que manteve negócios com a parte Requerente, todavia encerrou 

suas obrigações; bem como, nega ter assinado qualquer nota promissória. 

Por seu turno a parte Requerida persiste na existência de débitos e afirma 

possuir testemunhas do momento da assinatura do aludido título de 

crédito. Em que pese a parte Requerente sustente pela prescindibilidade 

da realização de perícia, as circunstâncias do caso concreto exigem a 

elaboração de prova pericial, não obstante a afirmação de existência de 

testemunhas oculares do ato, esta representariam apenas um 

complemento ao laudo pericial. Porém, uma vez que a produção de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões visando não desperdiça-lo. 

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 consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em 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 
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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 vai ao encontro da integração 

proporcionada entre os Juízos desta Comarca e, porque não dizer, deste 

Estado, com a implantação do Processo Judicial Eletrônico. Ex positis, com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, §3º, NCPC, DECLINO a 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, devendo o feito ser 

redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008472-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida 

devidamente citada (id nº 12163496) não compareceu à audiência de 

conciliação (id nº 10049795). Em sua petição inicial a parte Requerente 

aduz descumprimento contratual da parte Requerida. Ressai dos autos 

que esta adquiriu em 24.10.2016 os produtos listados no Orçamento nº 

13867 (id nº 8847966) no valor total de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), 

devidamente adimplidos conforme recibo anexo ao id nº 8847972. 

Contudo, aduz que, dentre os itens adquiridos, a parte Requerida solicitou, 

à época, prazo de 15 (quinze) dias para a entrega dos seguintes itens: 92 

– Conj. Box Frontal 02 fls inc. 8mm obs: suíte/Esq/Dir; 92 – Conj. Box 

Frontal 02 fls inc. 8mm obs: WC Social/Dir/Esq e 218 – Policarbonato 

Aveolar 2 unidades no valor total de R$ 4.777,00 (quatro mil setecentos e 

setenta e sete reais). Os quais não foram entregues até a distribuição da 

demanda. Havendo demonstrado interesse da parte Requerente em 

receber os produtos, adquiridos, merece provimento o pedido no que 

tange à OBRIGAÇÃO de ENTREGAR. Ante os fatos narrados na exordial, 

verifica-se que o caso em concreto, cinge-se ao descumprimento 

contratual; situação que, segundo a jurisprudência pátria não acarretaria 

abalo moral indenizável; contudo, tal matéria é casuística, devendo a 

existência do dano moral ser analisada em cada caso em concreto. O 

considerável lapso temporal entre a aquisição e adimplemento do produto 

e a ausência de entrega deste são suficientes para acarretar no abalo 

moral pleiteado em decorrência da evidente falha na prestação do serviço 

da parte Requerida que, contratada e paga para entregar um produto 

quedou-se inerte ao longo de 10 (dez) meses. 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 total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para as duas partes 

Requerentes é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida, na 

OBRIGAÇÃO de ENTREGAR os seguintes produtos: 92 – Conj. Box Frontal 

02 fls inc. 8mm obs: suíte/Esq/Dir; 92 – Conj. Box Frontal 02 fls inc. 8mm 

obs: WC Social/Dir/Esq e 218 – Policarbonato Aveolar 2 unidades, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de multa-diária, fixada no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), a contar do término para cumprimento 

voluntário da obrigação; bem como R$ 3.000,00 (trêsmil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CLECI MANN GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste 
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Juízo quanto à tempestividade da interposição do Recurso Inominado de id 

nº 12135990; após, façam conclusos os autos para o seu recebimento, se 

atendido os requisitos legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste 

Juízo quanto à tempestividade da interposição do Recurso Inominado de id 

nº 12135792; após, façam conclusos os autos para o seu recebimento, se 

atendido os requisitos legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM EDUARDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Quanto à tese arguida pela parte Embargante no que 

tange à prejudicialidade dos Recursos Especiais nºs 1.525.134-RS e 

1.525.174-RS, há de distinguir as matérias objeto dos ditos recursos 

daquela tratada nesta demanda. O tema afeto ao procedimento dos 

Recursos Repetitivos, conforme pontuado pela parte Embargante, seria a 

possibilidade de danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles decorrentes da 

própria conduta, nos casos de cobrança por serviços não contratados. 

Em direção oposta, tem-se o presente feito na qual a parte Embargada 

pleiteia dano moral, não por ter recebido cobranças por serviços não 

solicitados, mas por ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes 

por relação jurídica não solicitada. Se quanto ao primeiro tema há 

divergência, posto que afeto ao julgamento do C. STJ, o segundo tema já 

encontra-se pacificado em nossa doutrina e jurisprudência pátria. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste Juízo quanto à tempestividade 

da interposição do Recurso Inominado de id nº 12135533; após, façam 
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conclusos os autos para o seu recebimento, se atendido os requisitos 

legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste 

Juízo quanto à tempestividade da interposição do Recurso Inominado de id 

nº 12135466; após, façam conclusos os autos para o seu recebimento, se 

atendido os requisitos legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA RUFINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Quanto à tese arguida pela parte Embargante no que 

tange à prejudicialidade dos Recursos Especiais nºs 1.525.134-RS e 

1.525.174-RS, há de distinguir as matérias objeto dos ditos recursos 

daquela tratada nesta demanda. O tema afeto ao procedimento dos 

Recursos Repetitivos, conforme pontuado pela parte Embargante, seria a 

possibilidade de danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles decorrentes da 

própria conduta, nos casos de cobrança por serviços não contratados. 

Em direção oposta, tem-se o presente feito na qual a parte Embargada 

pleiteia dano moral, não por ter recebido cobranças por serviços não 

solicitados, mas por ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes 

por relação jurídica não solicitada. Se quanto ao primeiro tema há 

divergência, posto que afeto ao julgamento do C. STJ, o segundo tema já 

encontra-se pacificado em nossa doutrina e jurisprudência pátria. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste Juízo quanto à tempestividade 

da interposição do Recurso Inominado de id nº 12135269; após, façam 

conclusos os autos para o seu recebimento, se atendido os requisitos 

legais. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009438-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA JASMILE CAVANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012995-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA GOMES LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (28/11/2017) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem empréstimos 

em aberto junto à Requerida. Sendo assim, passo ao julgamento 

simultâneo dos processos de nº: 1012994-25.2017.8.11.0015 e 

1012995-10.2017.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida BANCO BRADESCO S.A, 02 (duas) 

demandas idênticas, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de serviços, com registros e informações 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Sobre os 

débitos apontados, registra que se trata de empréstimo pessoal feito por 

meio de cartão e senha, o que afasta qualquer hipótese de fraude. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 
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utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1012994-25.2017.8.11.0015 e 1012995-10.2017.8.11.0015. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais nos 

termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012994-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA GOMES LUSTOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (28/11/2017) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem empréstimos 

em aberto junto à Requerida. Sendo assim, passo ao julgamento 

simultâneo dos processos de nº: 1012994-25.2017.8.11.0015 e 

1012995-10.2017.8.11.0015; DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte 

Autora propôs contra a Requerida BANCO BRADESCO S.A, 02 (duas) 

demandas idênticas, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de serviços, com registros e informações 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Sobre os 

débitos apontados, registra que se trata de empréstimo pessoal feito por 

meio de cartão e senha, o que afasta qualquer hipótese de fraude. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do 

autor é fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, 

se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 
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0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1012994-25.2017.8.11.0015 e 1012995-10.2017.8.11.0015. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. 

CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante 

de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no 

art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas processuais nos 

termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006580-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FELICIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013796-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

objetivando o recebimento do débito representado por um comprovante de 

venda constante nos autos. Ao final, requer a condenação do demandado 

ao pagamento do montante, mais juros e correção monetária desde a data 

do vencimento até a data do seu efetivo pagamento além de indenização 

por perdas e danos Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de 

devidamente citada e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato 

(audiência conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos 

fatos alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o 

artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os 

documentos acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela 

parte requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica 

da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 
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intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Em 

relação a juros e correção monetária, deve ser aplicado entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Caso a demanda trate de 

responsabilidade civil contratual em que haja danos materiais ou morais, 

os juros de mora legais de 1% ao mês são devidos desde a constituição 

em mora da parte devedora, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único 

c.c. art. 406, ambos do Código Civil. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS 

MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. I - Trata-se de ação de 

cobrança por meio da qual a ora agravante obteve a condenação do 

município réu no pagamento do valor integral do contrato celebrado entre 

as partes para a execução de assessoria técnica da complementação da 

infra e meso-estrutura para a construção da ponte da Barra do Sul. II - 

Nos termos de vários precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de 

Justiça, "O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em se tratando 

de responsabilidade civil contratual, é a data da citação" (REsp nº 

710.385/RJ, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

14.12.2006). III - Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1096284 / SC, 

Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 22/04/2009 – Grifo 

nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 

Tribunal local assevera a legitimidade passiva, bem como a 

responsabilidade da ora agravante, aplicando, in casu, a teoria da 

aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações 

negociais. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido 

revela-se imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte . 2. Assente a 

orientação emanada desta Corte no sentido de que, tratando-se de 

responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a contar da 

citação. Precedentes. 3. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, para a 

apreciação do recurso especial, no particular, impõe-se que teses 

jurídicas antagônicas tenham incidência em situações concretas de 

absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico 

estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado, 

circunstância não verificada na espécie. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 665632 / MG, Relator(a) Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 

18/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008 – grifo nosso). De 

outro lado, se a questão for relacionada à responsabilidade civil 

extracontratual em que haja danos materiais ou morais, os juros 

moratórios legais de 1% ao mês terão como termo inicial a data do evento 

danoso, nos termos da súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual”. Quanto ao pedido de indenização por 

perdas e danos tenho que não assiste razão ao Requerente tendo em 

vista não haver nos autos provas hábeis a comprovar o postulado. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido em parte é medida imperiosa. Diante 

do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando a parte requerida à pagar a parte autora a quantia de R$ 

571,92 (quinhentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), 

sendo este o valor do documento que embasa a presente demanda, 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento 

do respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação. Deixo 

de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013213-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi apurado o valor de R$ 5.391,67 referente ao 

consumo de energia não faturada. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive, perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação 

pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi notificado da data da 

realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou por meio 

de representante legal. No que tange a defesa apresentada pelo Autor, 

verifico que não foram impugnadas as irregularidades, mas sim o 

procedimento adotado pela Requerida e a ausência de culpa do 

consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação da autoria da 

alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução da 

questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE 

ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE 

HAVERIA A RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - 

OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO 

DE ENERGIA - RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES 

REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO 

NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS 

VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª 

C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa 

- Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de 

consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 
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INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007294-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANGELA NASCIMENTO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010577-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DORLI DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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 do 

requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. Devidamente 

citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, primeiramente, 

que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de interesse de agir da 

parte requerente. Alega ainda, que os valores cobrados são devidos, 

inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever 

de indenizar. Requer a extinção do feito 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. Preliminarmente, quanto à 

falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. 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 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 da certidão aportada 

(id:10941563), verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome do autor na época. “Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência 

do débito, bem como 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. Transitada em julgado e não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-56.2018.8.11.0015
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, 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. Nesse sentido, destaque-se que “(...) 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) 
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destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JULIAN GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000500-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PABLO SOUZA GALANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010831-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SIMIONI (REQUERENTE)

TANIA REGINA TOMKIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ALINE ANDRADE DE SOUZA (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

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013290-47.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 
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apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão trata-se AÇÃO DE INDEZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a 

requerente que realizou cancelamento dos serviços e efetuou a quitação 

total do débito. Aduz que continuou sendo cobrado indevidamente após a 

quitação da dívida. Pugna então, pela indenização de cunho moral em 

razão da cobrança indevida. Em sua defesa a requerida alega a 

inexistência de ato ilícito que possa ser lhe imputado, não impugnando 

especificamente os fatos narrados na exordial. Pelo exposto acima, em 

consonância com o princípio do livre convencimento do magistrado, 

passarei a analisar as minúcias do caso em apreço. Quanto ao cabimento 

da legislação consumerista, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Aliás, sobre o assunto, vale registrar o voto do 

preclaro Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, Dr. Ruy Rosado 

de Aguiar: “quanto à não aplicação do Código de Defesa ao Consumidor 

na espécie, tem se que o art. 2º não faz a restrição sustentada pela 

recorrente, ou seja, de que as pessoas jurídicas protegidas pela lei seriam 

as hipossuficientes. Na verdade, o consumidor é “a pessoa física ou 

jurídica que diante de suas necessidades vitais e vivenciais subordina-se 

ao consumo de bens e serviços, sem a intenção de revendê-los”.[1] - 

Negritei. Pois bem. No caso em tela verifico que o PONTO 

CONTROVERTIDO cinge-se em aferir se a requerente faz jus à 

ressarcimento de cunho moral em razão das cobranças indevidas. Isto 

porque, torna-se visível nos autos que as cobranças efetuadas pela 

requerida foram indevidas, bem como, o fato da requerida não ter 

impugnado especificamente tais fatos, desincumbindo-se do ônus que lhe 

competia. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo 

que deve ser rejeitado, porque o fato da autora ser cobrada 

indevidamente não lhe causou abalo psíquico autônomo independente do 

constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não 

envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de 

personalidade do requerente. Urge salientar que é entendimento pacífico 

dos tribunais pátrios que a simples cobrança indevida não gera o dever de 

indenização por danos morais, até mesmo porque, a negativação do nome 

da autora não fora efetivada, constando nos autos apenas as 

comunicações da possível restrição. No julgamento de caso análogo a 

jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, consoante julgado que 

abaixo colaciono: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE 

NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. O fato de a autora estar sendo 

cobrada por dívida já paga em ação de consignação, por si só, não gera 

direito a danos morais, quando sequer houve negativação e, sabendo que 

o mero aborrecimento não é gerador de dano moral, o pedido é de todo 

improcedente, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 73600320108260562 SP 0007360-03.2010.8.26.0562, 

Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 01/12/2011, 37ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2011, destacamos) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. 

NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Não enseja 

dano moral, passível de indenização, a cobrança, tão somente, de dívida 

inexistente, se não existe a negativação do nome do possível devedor.

(TJ-MG - AC: 10145120165520001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 14/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/03/2013, destacamos) Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE 

o débito por ora litigado, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem custas ou honorários, em razão do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, não havendo demais requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. [1] Carlos 

Alberto Silveira Lenzi, Cod. do Cons. Comentado, 1991, p. 13.
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia, 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 telas de seu 

sistema interno com registros e informações além de gravações de áudio, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 
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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. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, 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.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 
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envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos comportam 

acolhimento, isto por que, apesar de não constar expressamente no 

dispostivo sentencial, a confirmação dos efeitos da TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 2260006, permeia a sentença. Tal expressão traduz, 

inclusive, na ponderação quanto aos valores que devem ser restituídos, 

limitados às parcelas pagas. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO fazendo no dispostivo 

sentencial constar: Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação para CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 2260006; bem como para DETERMINAR o 

CANCELAMENTO do CONTRATO de FINANCIAMENTO, em decorrência da 

necessária restituição ao status quo ante ocorrido na presente demanda; 

bem como, CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, à 

parte Requerente a importância de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois 

reais), devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso e 

juros legais a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A controvérsia dos autos residia tão 

somente na existência de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a 

parte Embargante não produziu nenhuma prova. Ademais, a parte 

Embargante insurge-se contra a fixação de danos morais, todavia, 

conforme restou fixado na sentença proferida, neste caso em concreto os 

danos operam-se in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência. Desta 

forma, a parte Embargante pretende, em verdade, reabrir discussão de 

matéria já decidida, o que é inadmissível em sede da espécie recursal 

manejada. “In casu”, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. 

TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS 

QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os 

embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Quanto à tese arguida pela parte Embargante no que 

tange à prejudicialidade dos Recursos Especiais nºs 1.525.134-RS e 

1.525.174-RS, há de distinguir as matérias objeto dos ditos recursos 

daquela tratada nesta demanda. O tema afeto ao procedimento dos 

Recursos Repetitivos, conforme pontuado pela parte Embargante, seria a 

possibilidade de danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles decorrentes da 

própria conduta, nos casos de cobrança por serviços não contratados. 

Em direção oposta, tem-se o presente feito na qual a parte Embargada 

pleiteia dano moral, não por ter recebido cobranças por serviços não 

solicitados, mas por ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes 

por relação jurídica tida por inexistente. Se quanto ao primeiro tema há 

divergência, posto que afeto ao julgamento do C. STJ, o segundo tema já 

encontra-se pacificado em nossa doutrina e jurisprudência pátria. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada. Quanto ao pedido de expedição de alvará de id nº 11455270 

postergo sua análise após o trânsito em julgado da presente demanda. 

Aportando aos autos a respectiva certidão de trânsito tornem os autos 

conclusos, em localizador próprio, para a análise do pedido de alvará. 

Intimem-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012355-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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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 o autor insurge-se 

quanto a cobranca mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada por 

sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais e que 

o débito é devido. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se dívida fora indevida, 

bem como a possível responsabilização da requerida por tal conduta. 

Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo 

das cobranças. 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). Quanto ao pedido de indenização por danos 

morais, entendo que deve ser rejeitado, porque o fato da autora ser 

cobrada indevidamente não lhe causou abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Urge salientar que é 

entendimento pacífico dos tribunais pátrios que a simples cobrança 

indevida não gera o dever de indenização por danos morais, até mesmo 

porque, a negativação do nome da autora não fora efetivada, constando 

nos autos apenas as comunicações da possível restrição. No julgamento 

de caso análogo a jurisprudência no mesmo sentido se posicionou, 

consoante julgado que abaixo colaciono: APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSENTE NEGATIVAÇÃO. MERO 

ABORRECIMENTO. O fato de a autora estar sendo cobrada por dívida já 

paga em ação de consignação, por si só, não gera direito a danos morais, 

quando sequer houve negativação e, sabendo que o mero aborrecimento 

não é gerador de dano moral, o pedido é de todo improcedente, devendo a 

r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

73600320108260562 SP 0007360-03.2010.8.26.0562, Relator: Carlos 

Abrão, Data de Julgamento: 01/12/2011, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/12/2011, destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. NÃO 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Não enseja 

dano moral, passível de indenização, a cobrança, tão somente, de dívida 

inexistente, se não existe a negativação do nome do possível devedor.

(TJ-MG - AC: 10145120165520001 MG , Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 14/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 22/03/2013, destacamos) Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar não 

encontram ressonância nos autos. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM 

PARTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE 

o débito litigado, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo 

COM resolução de mérito. 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: 1013633-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE XIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORANE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008890-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE RODRIGUES MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência. Desta forma, pretende, em verdade a 

parte Embargante em reabrir discussão de matéria já decidida, o que é 

inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe 

qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que 

deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR 

A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios 

somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença 

proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a 

sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer mácula no 

julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso posto, 

estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as teses e 

regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual 

sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 
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GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Quanto à tese arguida pela parte Embargante no que 

tange à prejudicialidade dos Recursos Especiais nºs 1.525.134-RS e 

1.525.174-RS, há de distinguir as matérias objeto dos ditos recursos 

daquela tratada nesta demanda. O tema afeto ao procedimento dos 

Recursos Repetitivos, conforme pontuado pela parte Embargante, seria a 

possibilidade de danos morais in re ipsa, ou seja, aqueles decorrentes da 

própria conduta, nos casos de cobrança por serviços não contratados. 

Em direção oposta, tem-se o presente feito na qual a parte Embargada 

pleiteia dano moral, não por ter recebido cobranças por serviços não 

solicitados, mas por ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes 

por relação jurídica não solicitada. Se quanto ao primeiro tema há 

divergência, posto que afeto ao julgamento do C. STJ, o segundo tema já 

encontra-se pacificado em nossa doutrina e jurisprudência pátria. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013522-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos comportam 

acolhimento ante a omissão verificada no dispositivo sentencial em 

decorrência de erro material. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO fazendo no dispostivo 

sentencial constar, mantendo-a em sua integralidade nos demais termos: 

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: a) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 1.835,00 

(mil oitocentos e trinta e cinco reais), a título de danos materiais, que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – 

INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, 

bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação 

válida, conforme o artigo 397 do Código Civil. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012664-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON JOHNNY COSTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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. Aponta prejudicial de mérito, 

suscitando a prescrição da pretensão autoral. 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. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. 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, 
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enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013269-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado 

n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte nas 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei n.º 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo” (...) § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar 

que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo 

Juiz, do pagamento das custas. A eventual justificativa da ausência isenta 

o Requerente apenas no pagamento de custas, sendo a extinção, medida 

imperiosa que se impõe. “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO AUTOR. P. I. C. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012187-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.L. SERVICOS DE COBRANCA LTDA. (REQUERIDO)

BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONILDA ZANARDINI DEZEVECKI OAB - PR30862 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz o 

Requerente na petição inicial que realizou o pagamento de um débito junto 

à Reclamada no valor de R$ 406,04, quitando integralmente os valores em 

aberto. Em consulta aos órgãos de proteção ao crédito e verificou que seu 

nome ainda estava negativado pela Ré. A Requerida em sua defesa 

alegou que a negativação era devida pelo atraso no pagamento das 

parcelas e sustenta preliminar de ilegitimidade passiva. Em relação à 

preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira Reclamada para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. Os documentos anexados aos autos demonstrando o pagamento 

dos débitos, constituem prova inequívoca do pagamento, cabendo ao 

Requerido demonstrar que este não ocorreu. O Requerente reconhece 

que pagou em atraso, portanto a negativação ora discutida era devida, 

não havendo prática de ato ilícito por parte da Requerida ao negativar o 

nome do Requerente, por referido débito. Contudo, o dano moral pela 

negativação não surge apenas quando esta é indevida, mas também 

quando esta, apesar de devida, mantem-se por tempo excessivo após o 

pagamento dos débitos em atraso. O art. 43, §3º, CDC estipula prazo de 

05 (cinco) dias para os fornecedores procedam a correção de dados 

incorretos em bancos de dados, o que no presente caso, equivale a 

determinar a exclusão do nome do consumidor que quitou o débito. Neste 

sentido entende a jurisprudência: CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU DE ACORDO 

ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA MANTIDOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO 

CADASTRAMENTO. 1. A parte autora logrou êxito em comprovar que a 

inscrição foi realizada em 15/06/2010 (fl. 09), e que, posteriormente, 

obteve um crédito (decorrente de indenização por queima de aparelho) no 

valor de R$ 194,00, o qual a própria requerida compensou com o valor 

devido, conforme consta no documento da fl. 12, restando o valor de R$ 

52,14 que o autor quitou em 22/12/11 (fl. 13). 2. Mesmo após a quitação do 

débito, persistiu o cadastro no SPC, conforme documento expedido em 

28/01/2013 (fl. 09), restando caracterizada a manutenção indevida do 

cadastro. 3. Trata-se, o caso em tela, de dano moral puro, o qual dispensa 

a produção de prova da sua efetiva ocorrência, tendo em vista que a ré 

não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, 
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apenas limitou-se a alegar que o consumidor não podia fazer por sua 

exclusiva vontade a compensação dos valores, esquecendo-se que foi 

ela mesma quem compensou. Com a quitação do débito a ré tinha a 

obrigação de promover a exclusão do nome do autor do cadastro do SPC, 

no prazo de cinco dias úteis, conforme o atual entendimento das Turmas 

Recursais, o que não logrou fazer. 4. O valor fixado na origem, R$ 

1.500,00, está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

Cíveis em casos semelhantes, não merecendo minoração. Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507331, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 06/05/2014 - grifo nosso). In casu, o Autor quitou a 

dívida em 08/09/2017 e conforme extrato carreado com a inicial no dia 

09/10/2017 o débito ainda estava inscrito. Portanto, não agiu com a devida 

diligência a Requerida após a quitação dos valores pelo Requerente, 

cometendo ato ilícito passível de indenização. É sabido que a condenação 

em dano moral é baseda 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 pedagócio 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. Há de se considerar 

que o Requerente alegou utilizar a conta corrente cancelada para receber 

o salário, porém não trouxe aos autos qualquer prova neste sentido. Por 

derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável 

de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial 

para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO guerreado; bem como 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008295-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

CREUZA BEZERRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA das partes Requeridas, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95 uma vez que devidamente citadas (ids nº 

12393670 e 12393813) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

12431045). A parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu 

direito, conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a importância original total de R$ 

407,00 (quatrocentos e sete reais), devidamente atualizado pelo INPC e 

juros legais a partir do vencimento, 02.08.2014, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012397-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BECKMANN VAZ DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (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 o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. A Requerida aduz preliminar de ilegitimidade passiva 

diante da não existência de relação jurídica com a mesma. Entretanto tal 

fato se confunde com o mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva e passo a análise 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 496 de 597



serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos etc. 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 apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito 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. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. 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 
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manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 

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 
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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$1.286,87 (mil 

duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012389-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINEI SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (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. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. É incontroverso nos autos que autora fora negativada 

por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 
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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 do 

autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012832-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi apurado o valor exorbitante referente ao 

consumo de energia não faturada. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive, perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação 

pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi notificado da data da 

realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou por meio 

de representante legal. No que tange a defesa administrativa apresentada 

pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as irregularidades, mas sim 

o procedimento adotado pela Requerida e a ausência de culpa do 

consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação da autoria da 

alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução da 

questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE 

ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE 

HAVERIA A RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - 

OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO 

DE ENERGIA - RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES 

REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO 

NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS 

VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª 

C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa 

- Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de 

consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 

pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012145-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA FERREIRA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO A 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 apresentou contestação, 

aduzindo, primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta 

de interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito 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. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 
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Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012146-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETANIA FERREIRA FERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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. DAS 

PRELIMINARES A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, 

uma vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. 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 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 da certidão 

aportada, verifica-se claramente a existência de demais anotações 

restritivas em nome do autor. “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, bem 

como 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. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012157-67.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 
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prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, REJEITO A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA hasteada e pelo NÃO 

ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte 

Requerente ante a patente má-fé processual desta. A parte Reclamada 

apresenta farta documentação, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO 

de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o 

exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAFAEL TEODORO FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Consigno que a lide versada nestes 

autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao consumo 

registrado em sua unidade consumidora, a qual não condiz com sua média 

de consumo, refletindo valor exorbitante. Discorre que devido a uma 

suposta irregularidade, foi apurado o valor exorbitante referente ao 

consumo de energia não faturada. A Requerida aponta que foram 

realizados os procedimentos corretos para apuração da irregularidade, 

inclusive, perícia, sendo devidos os valores, de acordo com a legislação 

pertinente. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitada pela requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório. Ademais, 

segundo a própria Requerida, o medidor foi periciado, não havendo que se 

falar em nova perícia. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. Ademais, o consumidor foi notificado da data da 

realização da perícia, podendo acompanha-la pessoalmente ou por meio 

de representante legal. No que tange a defesa administrativa apresentada 

pelo Autor, verifico que não foram impugnadas as irregularidades, mas sim 

o procedimento adotado pela Requerida e a ausência de culpa do 

consumidor. Inobstante, a ausência de comprovação da autoria da 

alteração do medidor de energia elétrica é irrelevante para a resolução da 

questão, pois ainda que não tenha sido a parte autora responsável pela 

manipulação do medidor, dela beneficiou-se. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA REALIZADO - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE 

ENERGIA CARACTERIZADA - MESMO QUE NÁO HOUVESSE A FRAUDE 

HAVERIA A RESPONSABILIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

DECORRENTE DO BENEFÍCIO DO CONSUMO -CONFIGURADO - 

OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR CONSERVAR O RELÓGICO DE MEDIÇAO 

DE ENERGIA - RECONVENÇAO PARA COBRANÇA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA -EMISSÃO DE FATURAS COMPLEMENTARES 

REFERENTES ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM RAZÃO DA 

IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE ERRO 

NA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DE PAGAMENTO DOS 

VALORES COBRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 12ª 

C.Cível - AC - 834155-1 - Castro -Rel.: Benjamim Acacio de Moura e Costa 

- Unânime - - J. 20.02.2013) Portanto, é devida a recuperação de 

consumo, ainda que não tenha ocorrido fraude no medidor, uma vez que o 

consumidor foi beneficiado pela medição a menor. O que não pode ocorrer 

é o corte de energia em razão do eventual inadimplemento dos valores 

apurados pela concessionária de energia por tratar-se de débitos 

pretéritos. “APELAÇÃO COM REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO 

INCONTROVERSA DÍVIDA EXIGÍVEL. Demonstração, pela concessionária, 

da existência de adulteração no relógio medidor instalado no imóvel da 

consumidora. Responsabilidade autora pelo pagamento do respectivo 

consumo. Débito exigível. Observância às disposições regulamentares a 

respeito do cálculo da dívida. DÉBITOS PRETÉRITOS CORTE NO 

FORNECIMENTO DANOS MORAIS. O corte de energia elétrica, utilizado 
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pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de 

tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois 

existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Danos morais 

devidos. Importância corretamente fixada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  04157654920098260577  SP 

0415765-49.2009.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 15/12/2014) Sendo assim, tenho que assiste razão a parte 

Autora apenas no que tange a impossibilidade da interrupção do 

fornecimento de energia em razão dos débitos litigados. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

apenas para impedir a Requerida de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em razão dos débitos referente à recuperação de 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora do autor. Em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se o requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011730-70.2017.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Alega a autora que sua Unidade Consumidora 

recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de 

consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada 

com base em irregularidades constatadas na UC do autor, sendo aferida 

com base em laudo pericial, restando procedente a cobrança. Pois bem, 

conforme se afere das contas juntadas pela requerente, sua média de 

consumo mesmo não teve alterações significativas após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 
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Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Não 

obstante a isso, insta salientar que o Requerente não houve suspensão 

de seu serviço de energia e, ainda, o autor não foi incluído no rol de 

cadastros de inadimplentes. Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente 

não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida do caso em testilha. Em virtude do exposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011720-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA NASCIMENTO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas e 

débitos anteriores pagos, comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010799-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX CICERI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO PEREIRA VARAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em que pese os argumentos da parte 

Embargante, estes não prosperam. Compulsando os autos verifica-se que 

esta, ante o acolhimento da Exceção de Pré-executividade que acolheu a 

prescrição da Ação Executiva, que seja convertido o presente feito em 

processo de conhecimento em observância ao Princípio da Fungibilidade. 

Todavia, tal tese ataca diretamente o mérito da demanda, o que por si só 

inviabiliza seu acolhimento em sede de Embargos de Declaração por 

tratar-se da via inadequada para a reforma da sentença. “In casu”, não 

existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Não obstante, o Princípio da Fungibilidade, em nosso 

ordenamento jurídico aplica-se a institutos similares, como por exemplo, 

nas Ações Possessórias ou entre determinados recursos. Vide que o 

ponto a permitir sua aplicação trata-se da similitudade, sobretudo no que 

tange ao procedimento. Verifica-se ainda que somente houve o 

reconhecimento da prescrição da Ação Executiva. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO 

mantendo a sentença em sua totalidade. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA ALVES TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Os presentes Embargos de 

Declaração não comportam acolhimento não havendo qualquer omissão a 

ser sanada. A controvérsia dos autos residia tão somente na existência 

de relação jurídica entre as partes hábil a ensejar a inscrição de seu nome 

em cadastro de inadimplentes, ponto sobre o qual a parte Embargante não 

produziu nenhuma prova. Ademais, a parte Embargada insiste na 

aplicação da Súmula 385, STJ; contudo, limitou-se a trazer aos autos parte 

de consulta a órgão restritivo de crédito, ao qual não contém qualquer 

indicação de que referida consulta pertença à parte Embargada. Frisa-se 

que a imagem juntado aos autos em sede de Embargos de Declaração é 

diverso daquele anexado à contestação; sendo, ainda certo que o 

momento para juntada de prova documental já existentes é no momento da 

distribuição da inicial ou do protocolo da contestação; logo, a produção de 

prova restou preclusão à parte Embargante. Desta forma, pretende, em 

verdade a parte Embargante reabrir discussão de matéria já decidida, o 

que é inadmissível em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não 

existe qualquer omissão que deva ser suprida, obscuridade ou 

contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. A propósito, 

cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que estes 

visam tão somente a rediscussão do mérito, o que é vedado pela via ora 

adotada. CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste Juízo quanto a tempestividade 

do Recurso Inominado interposto no id nº 12136528; após, tendo em vista 

o oferecimento de contrarrazões (id nº 12612411) retornem os autos 

conclusos, em localizador próprio para o recebimento do presente 

recurso, se tempestivo. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001109-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GODOI JUNIOR E SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Em síntese a parte Embargante aduz 

OMISSÃO da sentença de id nº 11209385 quanto a alegada ausência de 

prova para a condenação em danos morais; bem como erro material na 

fixação do quantum indenizatório. Os presentes Embargos comportam 
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parcial acolhimento, tão somente no que tange ao verificado erro material 

na fixação do valor do dana moral. A parte Embargante insurge-se contra 

a fixação de danos morais, todavia, conforme restou fixado na sentença 

proferida, neste caso em concreto os danos operam-se in re ipsa, 

conforme pacífica jurisprudência, motivo pelo qual prescindia prova do 

dano eis que ele já decorria da conduta da parte Embargante em inscrever 

o nome da parte Embargada em cadastro de inadimplentes. O valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado na parte dispositiva da 

sentença encontra-se harmônico com a fundamentação trazida, motivo 

pelo qual este é o valor que deve prevalecer, em detrimento da importância 

fixada no corpo da sentença. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração e DOUS-LHES PARCIAL PROVIMENTO para fixar como 

valor a título de condenação em danos morais a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo a sentença em todos os 

seus demais fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005267-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE PRZNISKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). INTIME-SE a parte 

Requerente para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao 

comprovante de pagamento anexado no id nº 9608189, sob pena de 

preclusão. Em caso de inércia deste, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317653 Nr: 1415-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA NUNES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 317653

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

SANDRA REGINA NUNES FERRAZ, por meio de advogado, tendo por 

objeto um relógio da marca Cássio, modelo GA 110TS8A2DR.

 As fls. 09 a requerente colacionou aos autos documento para comprovar 

a propriedade do bem.

À fl. 11 determinou-se que a sra. Gestora certifica-se se o relógio 

requerido nos autos era o mesmo apreendido na ação penal em apenso, 

visto que a descrição do contrato de venda a crediário de fl. 09 e do termo 

de apreensão de fl. 126 não eram correspondentes.

À fl. 14/15 a requerente juntou aos autos declaração do estabelecimento 

que efetuou a venda do bem, a qual esclareceu que a marca do relógio é 

Cássio e o modelo é G-shock, sendo que somente o modelo fora descrito 

no termo de apreensão constante nos autos principais em apenso.

À fl. 15 consta nota fiscal do objeto do presente pedido.

À fl. 20 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

Considerando que fora esclarecida a inconsistência a respeito da 

descrição do relógio descrito no contrato de venda a crediário de fl. 09 e 

termo de apreensão de fl. 126 da ação penal em apenso, conforme 

declaração e nota fiscal de fls. 14/15, a requerente comprovou a 

propriedade do objeto apreendido nos autos, de modo que, não existe 

dúvida quanto ao direito da reclamante.

Outrossim, observa-se que o referido bem não é produto de crime, bem 

como não interessa ao processo, razão pela qual deve ser restituído.

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 do relógio marca Cássio, modelo 

G-shock GA 110TS8A2DR, apreendido nos autos a requerente.

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.: 256643 Nr: 1751-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGO PASSOS PEREIRA, DENER 

FELIPE FELIZARDO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MARA PEREIRA - 

OAB:MT 21800, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Código n° 256643

Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 11/07/2018 às 14h30 min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado os interrogatórios dos acusados.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 241640

Vistos,

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pela Defesa do 

acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento a realizar-se no dia 27/06/2018, às 15h40 min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e defesa e 

realizado o interrogatório do acusado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318104 Nr: 1718-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, 
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JAQUISON MARCELO OLIVEIRA DE LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:

 Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 02/07/2018 às 15h30 min.Do pedido 

de concessão dos benefícios da justiça gratuita e inclusão de nova 

testemunha no rol outrora já apresentado na ocasião da resposta à 

acusação.Defiro integralmente os pleitos requeridos às fl. 205, no tocante 

ao direito à assistência judiciária gratuita, nos termos da lei n° 1.060/50, 

bem como a inclusão de nova testemunha no rol outrora apresentado, uma 

vez que designada audiência de instrução somente nesta oportunidade.Do 

pedido de revogação da prisão preventiva Não obstante a manifestação 

de fl. 218, verifico que o Parquet não opinou a respeito do pedido de 

revogação da prisão preventiva de fl. 210/218.Destarte, remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestar-se a respeito do mencionado 

pleito defensivo.Após, conclusos para novas deliberações.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:

 Código n° 321953

Vistos,

 Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo requerente, 

aduzindo que o decisum de fls. 29/30, fora contraditório quando da análise 

do pleito de fls. 02/07, uma vez que constou na referida decisão 

informação estranha ao pedido.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Com efeito, os embargos de declaração prestam a sanar omissão, 

ambiguidade, contradição ou obscuridade na sentença ou acórdão 

(artigos 382 e 619, ambos do CPP), bem como para corrigir inexatidões 

materiais, ainda que de ofício.

 De fato, melhor analisando os autos, verifico que houve contradição na 

decisão de fls. 29/30, uma vez que, por um lapso, esta fez menção a 

apreensão de um veículo, enquanto que o pedido versava apenas a 

restituição de valores apreendidos.

Assim, conheço dos embargos de declaração ofertados e os acolho, 

reconhecendo a contradição apontada, retificando a referida decisão 

nesse ponto. Assim, a parte dispositiva do decisum de fls. 29/30 passa a 

ter a seguinte redação:

“(...)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, visto que os valores que se pretende restituir, ainda interessam 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.

(...)”

 No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 185092 Nr: 6200-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Código nº 185092

Vistos,

 Considerando o aporte da missiva devidamente cumprida às fls. 494/499, 

prossiga-se no cumprimento da decisum de fl. 472, abrindo-se vista dos 

autos às partes para apresentação de memoriais.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252906 Nr: 19779-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 Ação Penal – Código Apolo 252906

Vistos.

Tendo em vista que ao manusear os autos para prolação da sentença, 

constatei inexistir a gravação, em CD, da audiência realizada em 

26/09/2017 (fls. 58/60) e ao que tudo indica não foi acostada aos autos, 

pois as numerações das páginas estão corretas, determino a juntada de 

referida mídia.

Após, intime-se a defesa para ratificar ou retificar os memoriais 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada da manifestação da defesa ou transcorrido o prazo acima 

fixado, o que entendo como ratificação dos memoriais finais já 

apresentados, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 17 de abril de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 77/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando que o Gestor Administrativo II Robson Carlos Pereira dos 

Santos, matrícula n.º 20578, está usufruindo folgas compensatórias de 2 a 

15 e férias de 16 a 30 de abril de 2018, referente ao exercício de 2017.

 R E S O L V E

Art. 1º - DESIGNAR o servidor JOÃO LIMA DA MOTTA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula n.º 3863, lotado na Central de Distribuição, para exercer a 

função de Gestor Administrativo 2 – Símbolo FC, da Comarca da Várzea 

Grande-MT, em substituição ao Gestor Administrativo ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, Analista Judiciário, matrícula nº. 20578, de 2 a 15 

compensatórias e férias do exercício de 2017 de 16 a 30 de abril de 2018.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 9 de abril de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 75/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que o Laudo Pericial da Coordenadoria de Perícia Médica 

n.º 304381, concluiu que a servidora CELINA SUELI DA SILVA, Oficial de 

Justiça, matrícula 2783, necessitou de afastar-se de suas atividades por 

motivo de doença em pessoa da família.

 R E S O L V E

 Art. 1º CONCEDER à servidora CELINA SUELI DA SILVA, Oficial de 

Justiça, matrícula n.º 2783, lotado na Central de Administração, 30 dias de 

licença saúde, retroativo a 1º a 30 de março de 2018, conforme laudo 

pericial incluso.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.
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 Várzea Grande, 10 de abril de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 70/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando que o Laudo Pericial da Coordenadoria de Perícia Médica 

n.º 299212, concluiu que o servidor BENEDITO PAES DE BARROS, Oficial 

de Justiça, matrícula 8169, necessitou de afastar-se de suas atividades 

para tratamento de saúde por apresentar incapacidade laboral com efeitos 

retroativos de 13 a 19.12.2017.

 R E S O L V E

 Art. 1º CONCEDER ao servidor BENEDITO PAES DE BARROS NETO Oficial 

de Justiça, matrícula nº. 8169, 7 (sete) dias de licença saúde, retroativo ao 

período de 13 a 19 de dezembro de 2017, conforme laudo pericial n. 

299212, incluso.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 10 de abril de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 302052 Nr: 22843-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADFB, RADFT, AFT, DLDFC, AGDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMXDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, LUIZ 

AUGUSTO FARSULA - OAB:18710/B, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA 

- OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 inventário

Código : 302052

Vistos.

I- Recebi hoje.

II- Ante a penhora efetivada no rosto dos autos, conforme certidão de fls., 

583/584, intime-se a inventariante e seus demais herdeiros.

 III – Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes.

IV – Intime-se.

V - Cumpra-se.

Várzea Grande 27 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 316862 Nr: 13225-50.2013.811.0002

 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: JOEL DE OLIVEIRA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER WILLIAN RIBEIRO LIRA - MENOR, 

STHEFFANY RIBEIRO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838 MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 442825 Nr: 8245-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSDSF, VMDSF, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 251606 Nr: 10834-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDC, SLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 425937 Nr: 25104-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 VISTOS.

I- Cite-se a requerida, intimando-a, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação que designo para o dia 31/08/2017, às 17h00m(horário oficial 

de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Atualize o endereço da 

requerida conforme informação em anexo. Intime(m)-se.

II- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).
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III- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompa-nhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

compo-sição 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.

 IV- 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.

 V- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 314068 Nr: 10305-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES GOMES, CLAUDEMIR LOPES GOMES, 

CLAUDINEI LOPES GOMES, REJANE APARECIDA LOPES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - OAB:, UNIVAG - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Intime-se a Inventariante, por seu Advogado, para encartar as certidões 

negativas de débitos atualizadas da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal em nome do falecido, bem ainda apresentar as últimas 

declarações e o plano de partilha.

Em seguida, diga a Fazenda Pública.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 93655 Nr: 3282-53.2006.811.0002

 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: ELVINA SANGALLE PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO EDIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:3816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fls. 126 não foi 

cumprida integralmente.

Intime-se para tal fim.

Em seguida, às últimas declarações e plano de partilha.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 22 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 108775 Nr: 4702-59.2007.811.0002

 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: GESSY OLIVEIRA NEVES, ALMERINDO PERREIRA 

NEVES, DUARTINA JOSEFA NEVES, ANTÔNIO PEREIRA NEVES, MARIA 

DA SILVA NEVES, CLEUZA DOS REIS MONTEIRO, MARCINDO PEREIRA 

NEVES, MARIA DINALVA NEVES, LINDENOR FRANCISCO NEVES, 

EXPEDITO DANTAS MONTEIRO, EUCLIDES PEREIRA NEVES, JUNIOR 

PERERIA NEVES, FRANCISCA MARLENE DE AZEVEDO NEVES, MARIA 

JOSÉ NATALINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ESPÓLIO 

DE GEROLINDA BERTHOLINA DOS REIS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

/UNIVAG/CURADOR - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se o feito encontra-se pendente de 

providências pela Inventariante.

Indefiro novo pedido de suspensão.

Intime-se a Inventariante, via Advogado, para dar andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Não havendo manifestação em 15 dias, intime-se a Fazenda Pública 

Estadual para dizer do interesse no feito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 321402 Nr: 17805-26.2013.811.0002

 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: PLPDS, VPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8.094, ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - OAB:21.684/O, fausto 

nobres da silva - OAB:, LUIZ GUSTAVO DOURADO CASTANHEIRA - 

OAB:7826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: Intimar a parte autora através de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste sobe o acordo de fls 

208/209

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 316302 Nr: 12664-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKDC, APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CESAR PONTES - 

OAB:6181-B

 Certifico que, designo o dia 04/maio/2018 Às 15h40min para a realização 

da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 320335 Nr: 16724-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDLADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENTIL REIS DA CUNHA 

SANTOS FILHO - OAB:9911, NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG 

- OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial para o fim de converter a separação judicial do casal em 

DIVÓRCIO, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. 
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I.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV 

do mesmo artigo, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG à ré (fls. 

64). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, inciso I, do Código Civil/2002), anotando-se 

que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Francisca da 

Luz Alves da Silva (fls. 11).Não há bens a partilhar.Após as providências 

cabíveis, arquive-se.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Março de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326096 Nr: 22456-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:OAB/MT12.669, GEISIELI GONÇALVES MERINO - 

OAB:23.076/MT, RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gevanisio Alves Presentino 

Júnior - OAB:10953

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas:

 ( xx ) Intimar a parte rrequerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 376238 Nr: 23930-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLEN PARRON MENDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FUNDAMENTO E DECIDO.De acordo com o contido na cópia da sentença 

de fls. 30/32, o autor é maior de idade.Considerando que as partes podem 

resolver por consenso o valor da verba alimentar ante as necessidades 

do réu e condições financeiras do autor, determino seja designada, pela 

secretaria, de conformidade com a pauta da conciliadora, audiência de 

conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato.Intime-se o 

requerido (Rua Professora Adalgiza de Barros, nº 15, Jardim Paula II, 

Várzea Grande/MT – fls. 87), por Oficial de Justiça, e intime-se o genitor, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos 

Advogados ou Defensores Públicos.Da audiência, se não houver acordo, 

passará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 

344, ambos do NCPC).Ressalto que a citação ocorreu em data de 

02/06/2015, e qualquer pagamento inferior ao percentual inicial pode ser 

cobrado judicialmente.Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §

§ 1º e 2°, do CPC. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 17 de Abril de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 442581 Nr: 8108-73.2016.811.0002

 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: YFMDM, AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº. 8108-73.2016.811.0002.

Código nº. 442581.

VISTOS etc.

Acolho a cota ministerial de fls. 58.

Indefiro o pedido de reconsideração de fls. 34/38.

Designo audiência de instrução e julgamento para data de 19/06/2018, às 

15 horas e 30 minutos.

 Oficie-se (fls. 46), requisitando cópia dos três últimos comprovantes de 

pagamento do requerido.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Abril de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 448480 Nr: 11147-78.2016.811.0002

 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: RODS, RMPDSL, CPDST, CRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230-MT, BRUNO DEVESA CINTRA - NÚCLEO DE PRATICAS 

JURIDÍCAS - UNIC - OAB:14.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, por ora DETERMINO que a inventariante, 

proceda à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos documento que comprove a 

quitação do bem que se pretende partilhar, sob pena de indeferimento do 

pedido.Após o decurso de prazo, CERTIFIQUE-SE e volte-me concluso.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 386261 Nr: 2792-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBQC, GDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISLIE DE FATIMA HAENISCH - 

OAB:5860-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Aguarde-se o deslinde final dos autos em apenso (Código n. 348107).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 236866 Nr: 16704-90.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCNRDA, JVNA, JGNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.101 f/v, na forma requerida.

Intime-se pessoalmente os exequentes, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se quanto ao teor da certidão de fl.98, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital, observando-se o prazo 

acima (art. 275, § 2º, do Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 289124 Nr: 8656-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJAB, PHADB, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado EVERALDO DE SOUSA BRITO 

DA SILVA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até que se cumpra a 

obrigação (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil), referente aos 

últimos 3 meses anteriores ao ajuizamento desta demanda, bem como as 

que se venceram no curso da demanda. Observadas todas as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento, enviando-se cópia à Autoridade 

Policial competente, caso necessário; e consignando-se na mesma que a 

prisão estará revogada a partir do momento em que o débito alimentício for 

satisfeito integralmente. (art. 528, § 6º do Código de Processo 

Civil).Esclareço ainda que na hipótese de pagamento realizado mediante 

depósito bancário em caixa eletrônico, este só será apreciado após a 

manifestação da exequente, a qual deverá ser intimada no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas da juntada do documento. Restando negativa a 

diligência, com fundamento no art. 528, § 1º, do Código de Processo Civil, 

encaminhe-se para protesto o pronunciamento judicial, observando que a 

certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias 

e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o 

número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário (art. 517, § 2°, do Código de Processo 

Civil).Encaminhe-se a ordem de prisão à Central de Mandados da 

POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – GEPOL).Outrossim, necessário 

ressalvar, que deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do 

cumprimento do mandado de prisão, observar que, por se tratar de prisão 

de caráter civil, deverá o conduzido ser recolhido em local apropriado, 

separadamente de criminosos.Após cumpridas as determinações 

supracitadas, SUSPENDA-SE o feito até o INTEGRAL cumprimento do 

mandado de prisão, permanecendo em arquivo provisório, sem baixa e 

sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, casa a parte 

credora assim o requeira.Expeça-se o necessário com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 348107 Nr: 14347-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSC, FSQC, JGQC, JBQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEISLIE DE FÁTIMA HAENISCH 

- OAB:5860-A

 Vistos etc.

Acolho in totum o parecer ministerial de fl. 103, pelo que determino que a 

secretaria deste Juízo designe audiência de Instrução e Julgamento de 

acordo com a disponibilidade de pauta deste Juízo, intimando-se às partes 

com as formalidades de praxe.

Consigno que cabe ao Advogado INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha 

(s) por ele arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 

Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para o devido 

comparecimento.

 Notifique-se o Ministério Público Estadual.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 444222 Nr: 8976-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WZDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WILZEM MACOTA-UNIVAG 

- OAB:7481-B, Rodrigo de Arruda Fialho - Estagiário - OAB:19396/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11.997

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que as partes entabularam um acordo, às fls. 54/56.

Oportunizado vista dos autos ao Parquet, este se manifestou pela 

homologação do acordo estabelecido entre às partes, eis que não traz 

prejuízo a menor (fl. 59).

É o necessário. Fundamento e decido.

Destarte, sendo as partes maiores e capazes, estando ambos 

devidamente acompanhados de seus respectivos advogados, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado à fl. 54/56, com supedâneo 

no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, via de consequência; 

julgo e declaro EXTINTO O PROCESSO, com JULGAMENTO DO MÉRITO, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial.

 Concito às partes a bem e fielmente cumprirem o avençado.

 Isento de custas e honorário na forma da lei.

 Transitada em julgado, proceda-se a devolução das chaves juntada aos 

autos à requerente e, em seguida, certifique-se e arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 373985 Nr: 22283-43.2014.811.0002

 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: LMdQ, FSQC, LMdQ, JGQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249, ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DiegoJosé da Silva - OAB:10.030

 Vistos etc.

 Feito aguardando julgamento do conflito de competência de n. 

1013086-48.2016.811.0000.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 276998 Nr: 20506-28.2011.811.0002

 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: REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO MAURICIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WHADY LACERDA - OAB:11537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Denota-se dos autos que até o presente momento a Fazenda Pública 

Estadual não foi devidamente citada, conforme determinado à fl. 52, o que 

inviabiliza, por ora, a análise do pedido de fls. 208.

Assim, cumpra-se INTEGRALMENTE o decisum exarado à fl. 52, qual seja 

citação da Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 626), para ciência das 

primeiras declarações.

Destaco ainda que havendo discordância da PGE, com relação aos 

valores atribuídos pela inventariante com relação aos bens do espólio, 

caberá à Fazenda Pública informar ao juízo, de acordo com os dados que 

contam de seu cadastro imobiliário, os valores dos bens de raiz descritos 

nas primeiras declarações, consoante o disposto no art. 629 do CPC/2015.

Concluída a citação, abra-se vista dos autos às partes, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações, 

avaliações e partilha dos bens.

Cumprida as determinações supramencionadas, certifique-se e volte-me 

os autos conclusos para análise.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 348107 Nr: 14347-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSC, FSQC, JGQC, JBQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEISLIE DE FÁTIMA HAENISCH 

- OAB:5860-A

 Certifico que cumprindo Decisão de 17/04/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 17/05/2018 às 14h:45min. Intimem-se as parte e 

seus procuradores.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002854-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002854-34.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.723,19; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Tutela e Curatela]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ZILMA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 

Parte Ré: Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postula, com escoro no 

art. 98, do CPC/2015. Trata-se de requerimento para expedição de Alvará 

Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto por ZILMA JUNQUEIRA DE 

OLIVEIRA, tendo em vista o falecimento de sua filha, Sr.ª SULIANE DE 

OLIVEIRA. Proceda-se o Gestor desta serventia a reautuação do feito 

junto ao PJE, consoante determinação do CNJ para fins estatísticos, eis 

que cadastrado de maneira equivocada quando da sua distribuição. 

Inicialmente, determino que o autor emende a inicial, nos termos do art. 

321, do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias acostando aos autos, 

certidão negativa da inexistência de bens em nome da falecida, haja vista 

o informativo constante na certidão de óbito de que o extinta deixou bens 

a inventariar, bem como em face da declaração anexa ao id. n. 12746245. 

Cumprida as determinações supramencionadas, diante dos elementos 

trazidos nos autos, por ora DETERMINO que a secretaria deste juízo, 

encaminhe Ofício ao Banco da Caixa Econômica Federal, requisitando 

demonstrativo dos valores depositados na instituição em favor de 

SULIANE DE OLIVEIRA, portadora do RG nº. 001600808 SEJUSP/MS e no 

CPF n. 020.895.391-43, os quais deverão ser encaminhados a esse juízo 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento desta decisão. 

Desnecessária a oitiva do representante do Ministério Público, nos termos 

do art. 178, II, do CPC/2015. Intime-se. Oficie-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002882-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE FRANCA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT0007834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FLAVIO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002882-02.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISLENE FRANCA MATOS Parte Ré: REQUERIDO: 

THIAGO FLAVIO NUNES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO 

com pedido de Curatela, ajuizada por FRANCISLENE FRANÇA MATOS em 

face de THIAGO FLAVIO NUNES, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A requerente informa que é genitora do requerido, sendo que este 

é portador da CID n. F70.0, conforme laudo médico assinado pelo Dr. 

Antonio Carlos Carvalho Reiners, inscrito no CRM/MT n. 964 (id n. 

12761048), o que o impossibilita de exercer sua vida cível e demais 

atividades diárias. Pugna pela interdição do requerido com os efeitos da 

tutela antecipada em liminar, nomeando a requerente provisoriamente 

como sua curadora. Com a inicial vieram vários documentos. É o breve 

relato. Decido. Considerando os fatos narrados na exordial e a 

documentação contida nos autos, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao disposto no art. 749 do 

Código de Processo Civil, nomeio, provisoriamente, a Sr.ª FRANCISLENE 

FRANÇA MATOS, curadora do interditando THIAGO FLAVIO NUNES. 

Lavra-se o termo de compromisso. Ademais, tendo em vista o documento 

acostado no id n. 12761048, desde já, nos termos do art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado Curador à lide o ilustre 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Univag, que patrocinará os 

interesses da interditando. Dê-se-lhe vista dos autos, pelo prazo legal. 

Desde já, determino a realização de perícia médica no (a) interditando (a), 

com o fito de atestar o grau de incapacidade (art. 753 do CPC/2015). 

Oficie-se ao IML – Instituto Médico Legal ou ao Laboratório Forense da 

POLITEC, solicitando dia e hora para a realização de perícia médica no 

requerido, informando a secretaria deste Juízo com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, para que seja procedida a intimação das partes para 

comparecimento no dia e hora designado. O laudo pericial deverá ser 

encaminhado a este Juízo no prazo de 20 (vinte) dias, após o início dos 

trabalhos, respondendo os seguintes quesitos: a) De que espécie de 

doença sofre o (a) interditando (a)? Classificá-la cientificamente. b) Essa 

moléstia – se existente – é de molde a comprometer, no (a) interditando 

(a), suas faculdades de discernimento, afetividade ou orientação 

psíquica? c) Essas condições psicopatológicas impedem o (a) interditando 

(a) de reger sua pessoa e bens, tornando-o incapaz para vida civil? d) 

Essa incapacidade é relativa ou absoluta? e) Sua moléstia (se de alguma 

sofrer) é reversível, periódica, curável ou permanente? f) Indicar 

especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela (exigência do artigo 753, § 2º, do Código de 

Processo Civil). g) Queira o ilustre perito acrescentar os esclarecimentos 

que, a seu profissional e científico juízo, possam ser úteis ao deslinde do 

feito. Faculto às partes a indicação de assistente técnico e quesitos 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 465, §1º, II e 

III, do Código de Processo Civil. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de 

cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer 

(Art. 477, § 1°, do Código de Processo Civil). Após, vista ao Parquet. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009230-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUZA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON CAMPOS MOREIRA OAB - MT17136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

joseneide teixeira de oliveira (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA OAB - MT23836/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1009230-70.2017.8.11.0002. Vistos... Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse, alegand0 a autora que é possuidora de um imóvel 

localizado a Rua Maranhão, n° 299, Bairro Nova Várzea Grande, na cidade 

de Várzea Grande-MT, com escritura de Cessão de Direitos Possessórios 

e Benfeitorias indicado na Id. nº 11115497, no Serviço Registral Notarial do 

Distrito de Bom Sucesso. Pelo que observar ao realizar a audiência, 
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trata-se a questão entre mãe e filha, que mora em um cômodo cedido pela 

mãe, já ha aproximadamente um ano, e que de uns tempos pra cá, se 

desentenderam e então pediu a mãe que a filha desocupasse o local; 

Certo é que o imóvel pertence a autora, contudo, conta que a filha passou 

a se desentender com ela e inclusive com os irmãos que vão lá visitá-la; 

Mediante a justificação prévia realizada, ficou constatado que a requerida, 

chegou inclusive, a fazer um muro pra separar o cômodo do da mãe; 

Afirma a genitora, que se ausentou por um tempo da casa, e que a filha foi 

e trocou o cadeado do portão, não podendo então mais voltar para sua 

casa; Pois bem, a posse pertence as duas; ambas moram em cômodos 

diversos mas no mesmo quintal; A autora, como genitora, cedeu o cômodo 

para que a filha morasse ali por um tempo, mas, diante das desavenças, 

não quer permitir mais que a mesma continue convivendo perto dela, 

inclusive com o marido; Alega, que um cômodo foi cedido a filha por um 

tempo, mas que pertence a ela e não aceita mais a presença da filha ali; 

Trata-se então de uso, e por cessão por questão familiar; Logicamente, 

tratando-se de imóvel pertencente a autora, que é a genitora, esta tem o 

direito de exigir a desocupação em face de que a permanência da 

requerida ali se tornou inconveniente; Lamentável tão situação, afinal, 

trata-se de uma relação de parentesco, entre mãe e filha, mas, que 

quando da oitiva de duas irmãs da requerida, ficou constatado a 

animosidade entre elas, e os demais irmãos, também exigem a saída da 

irmã de perto da mãe, visto que sempre a visitam; Constatado que a 

relação entre a requerida e a genitora, se tornou de tão forma 

insuportável, que originou inclusive ação penal em curso na 5a Vara 

Criminal de Várzea Grande (processo nº 20502-15.2016.811.0002 - 

Código: (468635). Nesse sentido, a testemunha Joseane Souza Teixeira, 

qualificado sob à Id. nº.12272132, em depoimento, informou que a ré mora 

na casa da sua genitora de favor, e que inclusive, começou a fazer 

benfeitorias no imóvel construindo um muro para separar o cômodo onde 

ocupava; foi, inclusive, feito boletim de ocorrência sob a situação da 

construção do muro na área em litígio, onde alega a testemunha que a ré 

estava com intuito de ocupar moradia definitiva no imóvel da autora. A 

testemunha Joselene Teixeira, informou também que a genitora se 

ausentou por um tempo de sua residência por motivo de doença, quando 

voltou para sua casa se encontrava com cadeado trocado, não podendo 

ter acesso em sua residência, alegando que foi a ré que fez a troca do 

cadeado e que também fez algumas benfeitorias; A inicial com suas 

documentações acostadas, demonstra que a autora encontra com seu 

imóvel ocupado por sua filha, que encontra-se em desavença com a 

autora, que consentiu que a mesma morasse ali por um tempo, e que 

diante das contendas recentes, determinou que a filha deixasse o imóvel, 

visto, pertencer a ela; Outrossim, verifico que a ação é de força nova 

diante da propositura da ação nos idos de 2017, passível de concessão in 

limine da proteção possessória; foi precedida de justificação prévia, 

oportunidade em que, após análise conjunta com a farta documentação 

trazida na inicial, ficaram delineados os elementos probantes; Pois bem, 

em tratando-se de empréstimo de parte de imóvel, cedido de mãe para 

filha, mediante camaradagem e relação de parentesco, e caracterizando 

que a cedente não tem mais a intenção de continuar em ceder parte do 

seu imóvel para a filha residir, certo é que pode reavê-lo quando bem o 

quiser; Diante da recusa da autora, em continuar cedendo o cômodo para 

que a filha more com o seu marido, tem o direito de exigir que a mesma 

desocupe o imóvel, visto tratar a posse da requerida de posse precária; 

Nesse sentido, em sendo a autora possuidora de todo o imóvel visto que 

ali reside e tendo sido impedida de adentrar ao imóvel por ação da filha, 

logicamente está caracterizado o esbulho e a perda da posse, no caso 

direta; A situação da posse da requerida, então, é de camaradagem da 

genitora, que cedeu a essa por ser mãe da mesma, porém, diante de não 

estarem se dando bem, requer que a mesma saia do imóvel e lhe seja 

concedida a reintegração da posse no imóvel inteiro, visto lhe pertencer; 

Diante do exposto, dou como atendidos os requisitos da liminar, 

CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO, razão pela qual DEFIRO 

LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, determinando a expedição 

de mandado de reintegração de posse em favor da autora, sob 01(um) 

imóvel localizado a Rua Maranhão, n° 299, Bairro Nova Várzea Grande, na 

cidade de Várzea Grande-MT, com escritura de Cessão de Direitos 

Possessório e Benfeitoria indicado na Id. nº 11115497, no Serviço 

Registral Notarial do Distrito de Bom Sucesso. Cite-se a ré para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de quinze dias, sob as penas dos arts. 285 e 

319 do CPC. 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.: 392987 Nr: 7166-75.2015.811.0002

 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: VALCI ANTONIO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433484 Nr: 3098-48.2016.811.0002

 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: NILDA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411120 Nr: 17267-74.2015.811.0002

 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: MARCOS AURÉLIO DUARTE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17399/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284565 Nr: 3610-70.2012.811.0002

 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: ARACI SOUZA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de Abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384194 Nr: 1523-39.2015.811.0002

 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: ANDERSON WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401934 Nr: 12336-28.2015.811.0002

 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: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - 

OAB:6389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449423 Nr: 11596-36.2016.811.0002

 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: RODRIGO NERES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409050 Nr: 16135-79.2015.811.0002

 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: JAERLENE SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 440373 Nr: 6962-94.2016.811.0002

 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: LUIS FERNANDO ARRUDA DE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 400326 Nr: 11487-56.2015.811.0002

 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: ANDREIA LUZIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande - MT, 17 de Abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332489 Nr: 1207-60.2014.811.0002

 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: VAGNER DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre o recurso 

interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395922 Nr: 9115-37.2015.811.0002

 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: MÁRCIO SARAT DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDA EUGÊNCIA CORREA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para apresentar 

manifestação sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426272 Nr: 25286-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVAL DANTAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F G COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20565/O, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 25286-69/2015 (Cód. 426272)

Vistos...

Em que pese ter autorizado a citação por edital, em melhor análise dos 

autos, constato ter sido informado na inicial o endereço da empresa ré, 

sendo deferido o ato citatório editalício em razão de pedido da parte, 

formulado também na inicial.

Assim, a fim de evitar nulidade futura, mantenham-se os autos conclusos 

para tentativa de localização do endereço da ré e seus sócios.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias 

providenciar o depósito do valor, devidamente atualizado com os encargos 

legais, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105794 Nr: 1919-94.2007.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIAS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 089/07 (Cód. 105794)

Vistos...

Inobstante entender que o objeto precípuo da Execução é expropriar bens, 

defiro o pedido de busca do endereço da parte ré, limitando as diligências 

aos órgãos e empresas disponibilizadas ao Poder Judiciário. 

Mantenham-se os autos conclusos a tanto.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios às operadoras de telefonia e 

energia elétrica por ter verificado que tais diligências apenas atrasam a 

prestação jurisdicional, raramente trazendo resultados positivos aos 

processos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 301705 Nr: 22478-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICO SUPERMERCADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 22478-96/2012 (Cód. 301705)

Vistos...

A presente Execução de Título Extrajudicial vem há mais de cinco anos 

arrastando-se sem a citação do devedor e ao que observo dos autos o 

credor colocou seus esforços para tal situação, quando, contudo, por ser 

o objeto a expropriação de bens, poderia ter-se valido do arresto de bens 

(NCPC, art. 830 ).

Inobstante, antes de apreciar o pedido de citação por edital, determino que 

os autos permaneçam conclusos para tentativa de localização dos 

endereços dos sócios da empresa devedora nas ferramentas 

disponibilizadas ao Poder Judiciário, para aperfeiçoamento do ato citatório.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 05 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007813-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007813-82.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ENEIAS ANTUNES DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos... 

Recebo a emenda à inicial. Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Intime-se a parte 

requerida, para que no prazo da contestação, promova a exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor que se encontre em seu poder (CPC, 

art. 396). Nos termos do art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/06/2018, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007470-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GUSMAO E SILVA VERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO)

ROGERIO BARAO OAB - MT0008313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007470-86.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDE GUSMAO E 

SILVA VERAS Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Recebo a emenda à inicial. Nos termos do art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 13/06/2018, às 

12:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL DOS ANJOS COUTINHO (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 515 de 597



Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (RÉU)

LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004213-53.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MICAEL DOS ANJOS 

COUTINHO Parte Ré: RÉU: LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA., REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP 

Vistos... Por trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar 

que a ré providencie a reativação do denominado escritório virtual (ID 

652323), recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Tenho que o primeiro 

requisito está configurado, vez que o autor adquiriu da empresa requerida, 

HINODE, um kit de negócios denominado “COMBO EXECUTIVO TOP” pelo 

valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a ID 652323. Alega 

ainda o autor, que após trabalhar e conquistar seus clientes, a empresa 

requerida bloqueou seu acesso (Id. nº 7991595 - Pág. 1), o impedindo de 

acessar seu escritório virtual, impossibilitando a compra de produtos, bem 

como o recebimento dos lucros advindos da venda de sua equipe. 

Ressalvo, contudo, que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do autor impossibilitado de 

desempenhar suas atividades, o que lhe vem causando grandes 

prejuízos, situação essa que pode lhe trazer ainda mais prejuízos. DIANTE 

DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para 

DETERMINAR que a ré providencie a reativação do denominado escritório 

virtual pertencente ao autor (ID 652323) no prazo de 05 dias, sob pena de 

multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) (CPC, art. 497). Nos 

termos do artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/06/2018, às 12:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Citem-se os réus, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008819-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MATOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008819-27.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALEX MATOS DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA Processo n° 100881-27/2017.8.11.0002 Vistos... Recebo 

a emenda à inicial. Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

15/06/2018, às 08:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008892-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSDIL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

APARECIDA SANDRA GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Márcio de tal (REQUERIDO)

JOÃO DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008892-96.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TRANSDIL 

TRANSPORTES LTDA, APARECIDA SANDRA GONCALVES DE ARRUDA 

Parte Ré: REQUERIDO: MÁRCIO DE TAL, JOÃO DE TAL Vistos... Versa o 

pedido quanto a concessão de tutela antecipada para reivindicação de 

imóvel adquirido mediante escritura pública, alegando os autores que a ré 

o está ocupando de forma indevida e injusta. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 
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elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Em se tratando de ação 

reivindicatória, de natureza real petitória, cabe à parte comprovar o 

domínio, cuja causa petendi resulta na existência de título aquisitivo da 

propriedade em seu nome. Em outras palavras, a pretensão da parte é 

obter a posse por conta de um título que lhe garanta e outorgue domínio. 

Já de início, tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

é comprovada pela juntada da matricula sob a Id. nº 10937391 - Pág. 3-10, 

consignando a venda ao autor, comprovando de forma suficiente a 

legítima propriedade, instituto que se aperfeiçoa com o registro na 

matrícula do imóvel. Verifico estar presente também a o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, no que se refere à plausibilidade dos 

fatos alegados pelo autor, pois revelam os prejuízos causados no aguardo 

do pretendido acolhimento do pedido, pois poderia morar no imóvel, ou, 

ainda poderia alugá-lo a terceiros, aumentando sua renda, contudo, fica 

impossibilitada, face à indevida ocupação pela ré. Friso, portanto, que 

pelas provas trazidas aos autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, 

induvidosa é a concessão da tutela, além do que não há perigo na 

irreversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por 

tratar-se de decisão que incide sobre direitos reais imobiliários. DIANTE 

DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA, 

determinando que seja expedido mandado de intimação para os réus ou 

qualquer pessoa que esteja ocupando os imóveis objeto destes autos, 

para o fim de desocupá-lo amigavelmente no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE ou, até mesmo, 

arrombamento, se necessário (CPC, art. 498). À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

04/07/2018, às 13:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001349-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS SOARES (AUTOR)

ELIAMAR GOMES CAROLINO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE DENISE DE PAULA AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001349-42.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 101.500,00; Tipo: Cível; Espécie: IMISSÃO NA POSSE (113)/

[AQUISIÇÃO, IMISSÃO, COMPROMISSO, MANDATO, INADIMPLEMENTO, 

CLÁUSULA PENAL, PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO, Promessa de Compra e Venda]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JARBAS SOARES, ELIAMAR 

GOMES CAROLINO SOARES Parte Ré: RÉU: MICHELE DENISE DE PAULA 

AGUIAR Vistos... Por verificar que até o momento o réu não foi citado, e 

levando em consideração que as buscas de endereço realizadas 

indicaram os mesmos endereços constantes nos autos, hei por bem, nos 

termos do art. 246, IV do CPC, deferir a citação da parte ré via edital. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002415-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002415-91.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 10.389,84; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BALTAZAR GOMES GARCIA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos... Diante do termo de 

audiência sob o nº Id. 3715015 - Pág. 1, informando a ausência 

injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No mais, intimem-se as 

partes para querendo, no prazo de quinze dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir. Por verificar que o réu não está cadastrado no 

sistema PJE, determino que a Sra. Gestora o faça. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009426-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO MARCOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009426-40.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 32.341,78; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[ARRAS OU 

SINAL, CLÁUSULA PENAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

PAULO SEBASTIAO MARCOSKI Parte Ré: RÉU: H L CONSTRUTORA LTDA 

Vistos... Recebo a emenda e 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004592-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004592-28.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 36.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: CLARO S.A. Vistos... Ao autor para manifestar-se sobre a 

certidão de fls. 4818484 - Pág. 1. Feito isso, conclusos Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001758-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001758-52.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ODINEI DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

que, onde apresentada contestação, arguiu a ré matéria preliminar e 

prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da 

seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da 

mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em normatização da 

Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das indenizações 

pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, 

especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. No mais, não havendo matéria de ordem pública que 

mereça apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas 

e encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução. Considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan, com endereço profissional na Rua da Guarita, s/n, 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 327, em Várzea Grande-MT, 

CEP 78.110-903 e fone 9601-1639, para realização da perícia, 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor d Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000198-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DIAS REZINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000198-07.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/

[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARI DIAS REZINO Parte Ré: Vistos, etc... Trata-se de 

ALVARÁ JUDICIAL proposta por ARI DIAS REZINO, visando autorização 

para movimentação da conta bancária de sua irmã SUELI DIAS REZINO, 

que se encontra internada em Unidade de Tratamento Intensivo. O r. Juiz 

plantonista requisitou do Banco do Brasil o encaminhamento dos extratos 

bancários dos valores existentes em contas bancárias ou aplicações 

financeiras em nome de SUELI DIAS REZINO, os quais aportaram nos ID nº 

11350102 – pág. 5/8. O Ministério Público, no ID nº 11350102 – págs. 9/10, 

opinou pela expedição do alvará judicial, bem como apresentação de 

prestação de contas em relação às operações realizadas, juntando 

extrato bancário e os comprovantes das movimentações. No ID nº 

11350106 – pág. 1/3, or. Juízo plantonista concedeu a tutela de urgência 

pretendida, autorizando o Sr. Ari a proceder à movimentação da Conta 

Corrente nº 41.838-2, Agência 1182-7, Banco do Brasil S/A, de titularidade 

de Sueli Dias Rezino, até o restabelecimento de saúde da titular. E, ainda, 

que o autor, a cada 30 (trinta) dias, apresente prestação de constas das 

operações realizadas, bem como laudo médico no intuito de averiguar a 

evolução do quadro clínico da Sra. Sueli. O autor foi devidamente intimado 

da decisão supra, no ID nº 11350106 – pág. 04/06. DIANTE DISSO, 

DECLARO EX OFFICIO O AUTOR COMO CARECEDOR DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, JULGANDO 

ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça 

gratuita. Por não terem os autores dado causa à extinção, deixo de 

arbitrar honorários advocatícios. Decorrido o prazo recursal, que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005313-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NILZA FARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005313-43.2017.8.11.0002; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

NILZA FARIA LOPES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANA NILZA FARIAS LOPES em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Em face do que consta à Id. nº 

12026351 - Pág. 1-2, onde as partes comunicam a realização de acordo 

pondo fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 200, do 

NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 518 de 597



Feito sem custas finais. Honorários advocatícios na forma convencionada. 

Tendo em vista que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002016-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ESTELA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002016-62.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARISA ESTELA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos... Trata-se de Ação De Indenização Por 

Dano Moral E Material – Por Descumprimento De Acordo Extrajudicial C/C 

Liminar De Exclusão Do Nome Do Protesto, Serasa E Spc C/C Liminar De 

Baixa De Gravame proposta por MARISA ESTELA DE SOUZA, em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Em face do que consta à Id. nº 

8800026 - Pág. 1-2, onde as partes comunicam a realização de acordo, 

inclusive seu cumprimento (id. nº 9195718 - Pág. 1), requerem a 

homologação e a extinção do feito. Assim, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos, em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA 

na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Feito sem custas finais. Honorários 

advocatícios na forma convencionada. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas 

e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1006350-08.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.410,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS 

Parte Ré: RÉU: BANCO PAN 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. VÁRZEA 

GRANDE , 18 de abril de 2018. Atenciosamente, JUSSARA DA SILVA 

CEZER TITON Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 312146 Nr: 8241-23.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MORAES GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIPEÇAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 10115, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:57977/SP, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT

 ) Nota-se que o advogado da Requerida Veipeças foi devidamente 

intimado da audiência (fls. 108), contudo não compareceu ao ato, bem 

assim não foi possível a citação pessoal da requerida Veipeças no 

endereço informado, inexistindo qualquer informação nos autos quanto à 

alteração do seu endereço nos autos, presumindo-se válidas a intimação 

encaminhada no seu endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, 

do CPC. 2) Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas 

pelo autor e pela requerida. 3) Não havendo mais provas a serem 

produzidas, declaro encerrada a instrução processual. 4) Confiro às 

partes o prazo de 10 (dez) dias sucessivos para apresentação dos 

memoriais finais, nos termos do artigo 364, §2º, do CPC, iniciando-se pela 

parte autora. 5) Tendo em vista a ausência do procurador da requerida no 

presente ato, para se garantir o contraditório e ampla defesa, deve-se lhe 

oportunizar a apresentação de memoriais finais, intimando-os na pessoa 

do advogado construído, para tanto 6) Com as alegações derradeiras nos 

autos, venham os autos conclusos para sentenciamento. 7) Saem os 

presentes devidamente intimados. 8) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298336 Nr: 18863-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENNY RORGES GONÇALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Intimação as partes para, querendo, se manifestarem quanto aos calculos 

de fls 56. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 225701 Nr: 5913-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO ANGELO DA MATA 

- OAB:0AB/MT 10.014

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB-MT 12007, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO DE P. 200/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441673 Nr: 7603-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA FIORINI RAMOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. ISABELLA 

TETILLA MOREIRA GEWEHR, OAB-MT 17967, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SITE 

DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 214837 Nr: 10162-90.2008.811.0002

 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: IVETE PIZATO MEZZOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. TATIANA DIAS 

DE CAMPOS, OAB-MT 9369, PARA, NO PRAZO LEGAL, COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA CUMPRIR 

A CARTA PRECATÓRIA EM CAMPO VERDE-MT, POR MEIO DE GUIA A SER 

EMITIDA NO SITE DO TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 441673 Nr: 7603-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIA FIORINI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 Vistos. 1) HOMOLOGO a desistência do depoimento pessoal da 

requerida. 2) Tendo em vista que o advogado da requerida não foi 

devidamente intimado para o presente ato, resta prejudicada a realização 

da presente audiência. 3) Cumpra-se conforme determinado na decisão 

saneadora, procedendo com o cadastro do advogado da parte requerida 

no Sistema Apolo, intimando-o da decisão. Sem prejuízo, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento par ao dia 14 de junho de 2018, às 14 

horas. 4) Saem os presentes devidamente intimados. 5) Cumpra-se.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001054-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001054-05.2017.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CENTRO DE IMAGENOLOGIA 

DO CENTRO OESTE LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: EQUIPE ASSISTENCIA 

MEDICA LTDA Vistos. Observa-se dos autos que as partes formularam 

acordo (id. 12465303), requerendo sua homologação, bem assim a 

suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste, que se dará 

em 25 de agosto de 2018. Pois bem. O acordo não pode ser homologado 

na forma proposta pelas partes. A transação constitui causa legal de 

resolução do mérito da lide (CPC, 487, III, “b”), sendo inviável a mera 

suspensão do processo de conhecimento até final cumprimento do 

acordo. Havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser 

resolvido, e eventual descumprimento dará lugar à execução do ajuste. 

Não se olvida, ainda, que o prazo máximo da suspensão do processo por 

conversão entre as partes, a teor do art. 313, II, § 4º, do CPC é de 6 (seis) 

meses, não sendo aplicável ao presente caso. Assim, diante da 

composição amigável, devem as partes se manifestar a fim de que permita 

a aplicação da regra processual acima referida, ensejando a homologação 

do acordo, com sua consequente extinção do processo. No mais, 

verifica-se que a parte requerida é representada por seu advogado, 

contudo não foi acostado aos autos a procuração outorgada em favor do 

causídico que subscreve o termo de acordo, sendo que se sequer existe 

prova da citação da parte ré. A ausência de procuração outorgada ao 

procurador da parte requerida torna inexistente o ato praticado (termo de 

acordo), uma vez que não comprovou ter poderes para representar a 

parte em juízo, o que gera evidente irregularidade processual. Nesse 

sentido: “Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. 

Homologação. Ausência de procuração do advogado do autor firmatário 

do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status 

quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. 

Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70029569738, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da 

Costa Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA 

DE PROCURADORES. REPRESENTANTE SEM PODERES PARA TRANSIGIR. 

OBJETO DIVERSO. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. Acordo extrajudicial que 

não atende aos requisitos legais. Ausência dos procuradores das partes. 

Acordo assinado por representante do demandado sem procuração nos 

autos. Invalidade. Acordo que ademais não tem relação com a presente 

demanda, mas diz respeito somente à questão do encerramento do débito 

existente. Irregularidades que levam a nulidade da sentença 

homologatór ia . ”  APELAÇÃO PROVIDA,  HOMOLOGAÇÃO 

DESCONSTITUIDA. (Apelação Cível Nº 70010926087, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 

Barcellos, Julgado em 27/04/2005) Em assim sendo, deixo de homologar 

referido acordo. Determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu 

advogado, para que, no prazo de, 10 (dez) dias, acoste aos autos cópia 

da procuração outorgada ao advogado do requerido que subscreve o 

termo de acordo para regularização do feito, bem como manifeste quanto 

à impossibilidade de suspensão do processo de conhecimento em razão 

da homologação de acordo, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande, 18 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: 1007552-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CARVALHO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL CESAR DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIGUEL 

CESAR DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos observo que a autora não foi localizada no endereço declinado na 

petição inicial, tendo em vista que o Aviso de Recebimento retornou com a 

informação “desconhecido”, conforme se observa no id. 9878585, fato 

este que impossibilitou a realização da perícia médica determinada nos 

autos em razão da ausência da parte autora na data designada para o ato. 

Assim, determino que o patrono da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço de seu cliente ou o endereço completo, já que 

cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação 

supra designe-se nova data para a realização da perícia deferida nos 

autos e em seguida promova a intimação da parte autora por meio de 

mandado acerca da data da realização perícia a ser designada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005288-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CORREA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (RÉU)

Outros Interessados:

RENI ALVES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDECI GONÇALVES SABOIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIEL REZENDE ERNESTO (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIO CESAR FERRARES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS DA COSTA SEVERINO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRACIANE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

NAIR FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, 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): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 281742 Nr: 460-81.2012.811.0002

 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: WEBERTON DE BARROS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA, UNIMED PAULISTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE CARLOS DE ALVARENGA 

MATTOS - OAB:62.674, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009/MT, JOSÉ EDUARDO VICTÓRIA - OAB:SP/103.160, MARCIO 

RECCO - OAB:138.689/SP

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 511, sendo constrito o 

valor de R$ 685,09 (seiscentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Por fim, considerando que a parte exequente nada manifestou a respeito 

do valor penhorado à fl. 475, defiro a expedição de alvará em favor do 

exequente para levantamento do referido valor.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 440371 Nr: 6961-12.2016.811.0002

 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: JOAO VICTOR MACEDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a parte autora beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família.Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 12 de abril de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409345 Nr: 16325-42.2015.811.0002

 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: CLAUDIR DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTÔNIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:OABMT19582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4066-B/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido constante na petição 

inicial e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de dano moral, com acréscimo de correção e juros de 

mora, na forma da fundamentação supra. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento de R$ 2.674,00 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais), 

a título de dano material, a ser corrigido da forma da fundamentação 

supra.Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e 
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honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Quanto à 

condenação por litigância de má-fé combatida pela requerida, a aplicação 

dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da 

exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos 

presentes autos nenhum comportamento do requerente passível de 

assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da 

probidade processual, concluindo-se que o requerente apenas exerce 

seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88, que, 

aliás, mostrou-se legítimo pelo acolhimento dos pleitos.Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P.I. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 12 de abril de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 382139 Nr: 11-21.2015.811.0002

 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: RUI BRAZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Rui Braz Gomes em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 08.11.2014 (fls. 42/43), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 12 de abril de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 231855 Nr: 11934-54.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávia Kuczkowski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giuseppina Senatore Ferreira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 130/131).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387425 Nr: 3563-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU CARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE LIMA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da executada e de eventuais veículos de sua 

propriedade (fl. 225).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, realizei a penhora através do sistema RenaJud do veículo Honda 

CG 125 Titan KS, placa JZP 7991 registrado em nome do executado. Por 

ora, fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.

Servirá a presente decisão em conjunto com o extrato do sistema do 

RenaJud em anexo, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).

Intime-se o executado para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da 

penhora, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos (art. 841, CPC).

Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, autorizada a 

utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 871, IV, CPC), 

bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou alienação do móvel.

Após, intime-se novamente a parte executada para manifestar se 

concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que deverá ser 

acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os documentos 

pertinentes, sob pena de rejeição.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430680 Nr: 1264-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA OLIVEIRA CARDOSO MARTINS, 

ANTONIO CARLOS, MUNDIAL EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 136).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288834 Nr: 8306-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 324/325).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio no valor indicado pelo exequente, 

porém verifiquei que a parte executada havia realizado depósito da 

quantia de R$ 2.881,19 em 27/02/2018, conforme se observa da guia de 

depósito judicial juntada à fl. 322. Assim, realizei ordem de desbloqueio 

dos valores penhorados indevidamente, conforme extratos em anexo.

Outrossim, venha a parte exequente manifestar, no prazo legal, a respeito 

do depósito realizado pela executada, salientando, desde já, que o silêncio 

importará em concordância tácita quanto ao pagamento retro mencionado 

acarretando a consequente extinção definitiva da demanda.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254712 Nr: 12995-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 7142-38.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBL CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, 

MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:, TELMO DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Sorriso/MT.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428090 Nr: 26323-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. A. CHAGAS FILHO SUCATAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA CRISTINA VASCONCELOS, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da devolução sem cumprimento da carta de 

citação de fl. 103, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 527337 Nr: 2765-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA ´PÚBLICA DE 

VÁRZE GRANDE - OAB:

 Autos n.º 2765-28.2018.811.0002 – cód. 527337

Vistos,

 Determinada a emenda da inicial à fl. 08, a fim de que a parte autora 

regularizasse o polo passivo da lide, bem como efetuasse o recolhimento 

das custas ou demonstrasse sua incapacidade financeira, limitou-se a 

indicar os sócios da executada, objeto da desconsideração da 

personalidade jurídica.

 Assim, determino, venha a parte autora, no prazo derradeiro de 15 

(quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT.

Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 8201 Nr: 1390-56.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA SUZIN ZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT, VALERIA BAGGIO - OAB:4676-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 276).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 108176 Nr: 4107-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÊLOS E PATAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 154, sendo constrito o 

valor de R$ 2.630,05 (dois mil seiscentos e trinta reais e cinco centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 91727 Nr: 1459-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA, K.C.S.T - A.H.T. - 

REP/ MÃE SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO DE SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3.759

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e alternativamente a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano caso a penhora seja infrutífera.

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Dessa forma, suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo os autos serem arquivados 

sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 404496 Nr: 13629-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. R. OLIVEIRA COSMÉTICOS ME, ELIENE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA QUEIROZ, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:18115/A

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 203, sendo constrito o 

valor de R$ 3.250,21 (três mil duzentos e cinquenta reais e vinte e um 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada 

referente ao saldo devedor (fls. 399/400).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado às fls. 400, sendo constrito o valor de R$ 209,09 

(duzentos e nove reais e nove centavos), cuja quantia transferi à Conta 

Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217164 Nr: 12575-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAT COMÉRCIO DE COLÇÕES LTDA, 

SARATE PEREIRA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6.057/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 607).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240872 Nr: 2187-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNER LUIZ P. SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (fls. 

119).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), conforme se observa do 

extrato em anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5413 Nr: 132-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMHIUM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES & CIA LTDA, SYRLEI 

SIMONI RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, IVANIR SIMONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 Vistos etc.,

Inicialmente considerando que a parte executada nada manifestou a 

respeito da penhora realizada à fl. 401-C, defiro a expedição de alvará em 

favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado.

Outrossim, verifico que a parte exequente pugnou pela desconsideração 

da personalidade jurídica inversa da empresa Acácia Reflorestamento e 

Imobiliária Ltda. (fls. 415/419). Assim, considerando que o referido pedido 

deverá ser formulado através de procedimento próprio, venha à parte 

autora adequar o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do 

CPC, salientado, ainda, que deverá recolher as custas relativas a 

distribuição do incidente, sob pena de cancelamento da distribuição do 

referido incidente (art. 1.228, § 2º, da CNGC).

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414425 Nr: 19093-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, MARIO 

PEDROSO - OAB:10220, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 108).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 389579 Nr: 5106-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRSON METELLO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO COSTA 

MARQUES CORBELINO - OAB:5486

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem como pugnou pela venda do 

veículo penhorado nos autos (fl. 53/54).

Defiro o pedido de penhora online, razão pela qual realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo.

 Outrossim, no que diz respeito a venda do veículo penhorado, indefiro por 

ora, tendo em vista que até o presente momento o executado não foi 

devidamente intimado a respeito da penhora e da cotação do valor do bem 

realizado pelo exequente.

Dessa forma, determino que seja expedido mandado visando a intimação 

do executado nos termos da decisão de fl. 47, ressaltando que o referido 

mandado deverá ser cumprido Departamento de Depósitos Judiciais do 
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Tribunal de Justiça, onde encontra-se lotado o executado, conforme se 

observa da informação de fl. 58.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327701 Nr: 24024-55.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, 

REGINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20.906/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em contas bancárias dos 

executados e de eventuais veículos de sua propriedade (fl. 135).

Defiro o pedido de penhora online, razão pela qual realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em dos devedores devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo.

 Ainda, realizei pesquisa de veículos de propriedade do executado através 

do Sistema Renajud, porém verifiquei que o veículo VW 24.280 CRM 6x2, 

placa OBF4966 registrado em nome do executado é objeto de Alienação 

Fiduciária, extratos em anexo.

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de penhora do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante.

Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012)

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425855 Nr: 25068-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY MARCOS DE LIMA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:, GIAN CARLO LEAO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 74).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 94220 Nr: 3750-17.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA, K.C.S.T - A.H.T. - 

REP/ MÃE SANDRA LUZIA DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO DE SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3.759

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e alternativamente a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano caso a penhora seja infrutífera.

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Dessa forma, suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo os autos serem arquivados 

sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58331 Nr: 4215-31.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA DEL REY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361, Gabriela de Souza Correia - OAB:10031, Geraldo Carlos 

de Oliveira - OAB:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 205).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Por fim, determino que seja retificado o polo ativo da demanda para 

constar OZANA BATISTA GUSMÃO e MURILLO ESPINOLLA DE OLIVEIRA 

LIMA, tendo em vista se tratar de processo em fase de cumprimento de 

sentença de honorários advocatícios.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 205906 Nr: 1912-68.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, HELOIZA HELENA TEIXEIRA 

GIROTO, EDGAR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, MARIA HELENA 

GIROTO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT/6.811-B

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Juina/MT.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397394 Nr: 9972-83.2015.811.0002

 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: IGREJA EVANGELICA JESUS É O PASTOR, MANOEL 

GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ADRIANA DE TAL, LADO 

ESQUERDO, "NET", LADO DIREITO, FRENTE, FUNDOS, JUCI DE TAL, 

FUNDOS, CARMINDO FRANCISCO TEÓFILO, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 412793 Nr: 18205-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UP STORE GESTÃO DE MODA LTDA-EPP, AGNALDO 

ALVES MAURÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ROSA DA SILVA, EDMALDO DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104712 Nr: 831-21.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Nova 

Mutum/MT.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 330259 Nr: 26549-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO COMERCIO DE CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pavanelli Capoletti - 

OAB:267.830/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Lucas do Rio 

Verde.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Considerando que a última atualização do débito aportada aos autos data 

de 01/07/2016, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, apresentar os valores atualizados do 

débito em questão.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376205 Nr: 23908-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ALVES CANOFF, GLAUCIA REGINA OLIVEIRA 

LEITE CANOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fls. 116/117, determino que a parte 

exequente aporte nos autos certidão simplificada da Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso e atos constitutivos da empresa inscrita com o 

CNPJ 10.548.388/0001-13.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1210 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo 

de 05(cinco) dias, diligenciar e informar nos autos a respeito do 

cumprimento da carta precatória encaminhada à Comarca de Cáceres/MT.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 268607 Nr: 13704-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 9745-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, AGNALDO 

KAWASAKI, LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4667/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262554 Nr: 1298-58.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:OAB/MT 11872, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 

9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 107542 Nr: 14118-51.2007.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Big Frut Hortifrutigranjeiro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A, USIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370954 Nr: 20127-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, JOSÉ ANTONIO ZOMPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:11198 M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 .Pois bem. Considerando a inércia da parte requerida em efetuar o 

pagamento do débito, defiro em parte o pedido retro, razão pela qual 

realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo. Ainda, procedi com pesquisa junto 

ao Sistema RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos 

em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.Outrossim, 

ressalto que deixei de realizar ordem de bloqueio em nome do 

representante da devedora Sr. Valmir Gomes em razão deste não figurar 

no polo passivo da demanda, bem como aliado ao fato de que até o 

presente momento sequer houve desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa devedora, razão pela qual não poderá o presente 

cumprimento de sentença ser redirecionado a pessoa física do 

representante da empresa.Quanto o pedido de busca de apreensão do 

veículo objeto do acordo firmado entre as partes, indefiro por ora. Isso 

porque, considerando que a obrigação deve ser cumprida pessoalmente 

pela requerida, a intimação para o cumprimento de tal obrigação 

necessariamente deve ser pessoal, não podendo ser substituída por 

simples publicação no diário da justiça eletrônico (DJE).Sobre o assunto, 

transcrevo os seguintes julgados:"A parte a quem se destina a ordem de 

fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão 

cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes." (STJ-3ª T., 

AgRg no Agravo de Instumento Nº 774.196, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 19/09/2006). Deste modo, determino que seja procedida a 

intimação pessoal da requerida para proceder com devolução do veículo 

I/BMW 54IA DRE1, ano/modelo 1999, cor prata, placa CTH 9977- SP, de 

propriedade de Luiz Carlos Tavares, em perfeito estado, para o 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que 

fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 30 (trinta) dias 

multa, a teor do disposto no artigo 537, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 3627 Nr: 495-71.1994.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO TOFFOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO & ANTONIO MICHELE LTDA - ME, 

SANTO MICHELETE, ANTONIO MICHELETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

deslinde do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 5257-86.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 17.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427684 Nr: 26056-62.2015.811.0002

 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: PAULO SOARES DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:5482/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para o fim de DECLARAR 

como quantum debeatur a importância de R$ 9.760,07 (nove mil 

setecentos e sessenta reais e sete centavos), a ser corrigida na forma da 

fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC.Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do 

Código de Processo Civil.Após, decorrido o prazo recursal, prossiga-se o 

feito na forma de execução por quantia certa contra devedor 

solvente.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 17 de abril de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 313728 Nr: 9927-50.2013.811.0002

 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: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIANI DAMIAN - 

OAB:12434, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002

 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: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, VGS COMPANY SERVICE, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RODRIGO PENA DOMINGUES - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411368 Nr: 17400-19.2015.811.0002

 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: MARIA DALVA JESUS SILVA HIRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE LIRIO DO VALE 

LTDA, JOÃO BOSCO NOGUEIRA BARBOSA, EMANUEL GONCALO LEITE 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI - 

OAB:14322, JOAO FELIPE PIO DA SILVA - OAB:19.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELE G. DE ALMEIDA - 

OAB:10.549, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578

 ...Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade passiva do 

requerido João Bosco Nogueira Barbosa para figurar em juízo, pelo que 

julgo extinto o processo apenas em relação a ele, sem o julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

RETIFIQUE-SE o polo passivo da lide na capa dos autos.Condeno a autora 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita. Das ProvasAssim, ante a controvérsia instalada, defiro a 

produção da prova técnica postulada pelo requerido e denunciado, que 

deverá recair sobre os prontuários, exames, relatórios, outros 

documentos encartados aos autos e demais provas que o Sr. Perito 

entender cabíveis. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Marcos de Moraes 

Gomes, médico ginecologista e obstetra, que poderá ser encontrado na 

Rua Oriente Tenuta, nº. 08, quadra 05, Consil, Cuiabá/MT, telefone 65- 

999464649 / 81501058, e-mail: marcosmoraespericias@gmail.com, o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da sua 

nomeação....Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448839 Nr: 11326-12.2016.811.0002

 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: ASDS, SCDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 08/05/2018, às 13h30, no Centro Médico 

CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Fundos do 

Terminal Rodoviário, CEP 78.055-100, Fone: (65) 3641 – 7100 / 9635 – 

6009. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser úteis a 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, VGS COMPANY SERVICE, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, 

RODRIGO PENA DOMINGUES - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373359 Nr: 21837-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO ESTADO, MAURO JUNIOR 

DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:9645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

encaminhada à Comarca de Primavera do Leste/MT, bem como que 

promova o depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter 

valores e forma de pagamento/depósito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288757 Nr: 8232-95.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JOILSON SANTANA DE ALMEIDA, JOICE 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para manifestação, no prazo 

comum de 10(dez) dias, a respeito do laudo retro.

 Julio Alfredo Prediger.

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448848 Nr: 11332-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CIGARROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:OAB/MT15.936, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Autos n.º 11332-19.2016.811.0002 – Código 448848 Vistos, etc. Dos 

pontos controvertidos Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a existência de relação 

jurídica entre as partes; b) se houve a entrega para a requerida das 

mercadorias descritas nos documentos juntados às fls. 12-v e 14; c) caso 

positivo, se o requerido/embargado se tornou inadimplente com os valores 

de R$ 260,37 (duzentos reais e trinta e sete centavos) constante na fl. 

12-v e R$ 3.493,99 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa 

e nove centavos) constante na fl. 14. Diante da natureza da controvérsia, 

determino a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC), a contar da publicação da presente 

decisão. Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/04/2018, às 14:00 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-lhe, 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). Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providencias necessárias. Várzea Grande - MT, 15 de fevereiro de 

2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348523 Nr: 14690-60.2014.811.0002

 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: SIBELE SANCHES SANTIAGO E SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos, etc.

Considerando que a ação n. 36082-36.2014.811.0041 em trâmite na 

Comarca de Cuiabá e que seria conexa com a presente foi arquivada, 

conforme consulta realizado no site do TJMT , dou prosseguimento ao 

presente feito e determino que a parte requerida providencie a juntada aos 

autos da via original do contrato de fls. 68/73, no prazo impreterível de 15 

dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004208-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON NERIS CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEPMONEY BRASIL S/A (RÉU)

STEPPAY BRASIL S/A (RÉU)

JAILSON GONÇALO DE ARAÚJO (RÉU)

BRIIDGEE BRASIL S/A (RÉU)

STEPCARD BRASIL S/A (RÉU)

DIAMOND PARTICIPACOES DO BRASIL S/A (RÉU)

EAGLE NETWORK DO BRASIL S/A (RÉU)

REGINALDO MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

RONILSON MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

ELISAN CORREIA DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS 

Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES. Dados do Processo: Processo: 1004208-65.2016.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 272.043,55; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, DEPOIMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: UELITON 

NERIS CAETANO Parte Ré: RÉU: STEPMONEY BRASIL S/A, BRIIDGEE 

BRASIL S/A, STEPPAY BRASIL S/A, STEPCARD BRASIL S/A, DIAMOND 
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PARTICIPACOES DO BRASIL S/A, EAGLE NETWORK DO BRASIL S/A, 

RONILSON MOREIRA DE MEDEIROS, REGINALDO MOREIRA DE MEDEIROS, 

ELISAN CORREIA DA COSTA, JAILSON GONÇALO DE ARAÚJO 

CITANDO(A, S): Stepmoney Brasil S/A, Briidgee Brasil S/A, Steppay Brasil 

S/A, Stepcard Brasil S/A, Diamond Participações do Brasil FINALIDADE: 

CITAÇÃO de Stepmoney Brasil S/A, Briidgee Brasil S/A, Steppay Brasil 

S/A, Stepcard Brasil S/A, Diamond Participações do Brasil, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por UELITON NERIS CAETANO, portador da Cédula de 

Identidade no RG n.º 1240138-2 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 

710.960.511-68 em face dos réus (1) STEPMONEY BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.660.609/0001-90; 

(2) BRIIDGEE BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 18.448.525/0001-50; (3) STEPPAY BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o n.º 18.302.054/0001-77; (4) 

STEPCARD BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 17.689.430/0001-65; (5) DIAMOND PARTICIPAÇÕES DO 

BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

18.902.374/0001-68 e (6) EAGLE NETWORK DO BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.894.937/0001-50, 

objetivando ser restituído pelo valor pago à época na quantia de 

R$147.183,90 (cento e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e 

noventa centavos), devidamente corrigida, bem como a reparação pelos 

danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) em razão do 

descumprimento contratual havido entre as partes para o fornecimento e 

gerenciamento de cartões pré-pagos fornecidos pelo grupo econômico 

mantido pelos réus. Dá-se à causa o valor de R$ 272.043,55 (duzentos e 

setenta e dois mil, quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). 

DESPACHO: Vistos, etc. Inicialmente, consigno que a requerida Eagle 

Network do Brasil S/A, devidamente citada (Id 8333999), não apresentou 

contestação nos autos. Assim, decreto sua revelia nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil, devendo contra ela correr os prazos da data 

de publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do CPC), 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado 

em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Outrossim, 

considerando que as requeridas Stepmoney Brasil S/A, Briidgee Brasil 

S/A, Steppay Brasil S/A, Stepcard Brasil S/A, Diamond Participações do 

Brasil, não foram localizadas para serem citadas, defiro o pedido de Id. 

11807987 e ordeno sejam as requeridas citadas por edital, este com prazo 

de 20 (vinte) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde já 

nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta 

Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

das requeridas. 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 05 (cinco) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, deixo de 

designar nova audiência de conciliação, diante da citação ficta ora 

deferida, o que tornaria o ato prejudicado, culminando no retardamento 

desnecessário da marcha processual. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC). OBSERVAÇÃO: Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Eu, Douglas França Costa, digitei. Várzea Grande - 

MT, 17 de abril de 2018. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário SEDE DO 

3ª 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003505-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CRUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FERNANDO DA CRUZ LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que 

não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do 

CPC/2015) 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 a organização do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Da necessidade de alteração do polo 

passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e da falta de interesse de 

agir Aduz a parte requerida ausência de interesse de agir, sob a alegação 

de que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o 

seguro, bem como alega que o autor não comprovou ter juntado os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo 

perante a seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme Id. 7174175. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 531 de 597



OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente 

preliminar. Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral 

registro que o mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser 

analisado. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de 

que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, tendo em vista que o comprovante de endereço 

carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição inicial está 

material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras 

expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 7173581 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação de 

cobrança de seguro DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO.1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC).2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, 

Relator Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste 

modo, considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Das provas A 

nova sistemática processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. 

Convém esclarecer que a distribuição dinâmica é cabível quando presente 

as hipóteses previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim 

dispõe: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.” In casu, verifica-se que a parte requerida possui melhores 

condições de produção de prova em detrimento da parte autora, 

notadamente porque possui estrutura técnica e econômica 

suficientemente capaz de demonstrar o grau da lesão acometida pela 

parte autora. Em reforço, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça 

e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, já perfilhavam o entendimento acerca da 

possibilidade de imputar a seguradora requerida o ônus probatório em 

casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, 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, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Das provas Assim, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório 

anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 

30512250/ 3051-2376, o qual deverá ser intimado para que tome ciência 

acerca da sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.000,00 (um mil reais), levando em conta que a sua valoração definitiva 

será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em 

razão da distribuição dinâmica/transferência do ônus da prova à 

seguradora requerida, determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da 

prova. Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002398-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: 

NELCY FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nelcy 

Ferreira Da Costa 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$ 161,58 

(cento e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) sob o contrato 

de n° 0224652944. 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, pugnou seja 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. 

12458456 e 12458489, em virtude 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$ 161,58 (cento e sessenta e um reais e 

cinquenta e oito centavos) sob o contrato de n° 0224652944, 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 

06/06/2018, às 14h00, 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: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (RÉU)

POSTAL SAÚDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OTAIDE 

TONHOLO Parte Ré: RÉU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E 

SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE Vistos, etc. 

Compulsando os autos observo que a contestação apresentada pela 

requerida Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde ao Empregador 

dos Correios está desacompanhada da respectiva procuração, tendo em 

vista que a procuração e atos constitutivos da requerida não 

encontram-se anexadas no id. 4458840. Portanto, tratando-se de vício 

sanável, venha à parte requerida Postal Saúde – Caixa de Assistência e 

Saúde ao Empregador dos Correios, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, sob as penalidades legais (art. 

76, incisos I e II e art. 344, ambos do CPC). Oportunamente, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA CECUNDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT0023180A (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FERMINA 

CECUNDA DE LIMA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos observo que a autora não foi localizada no endereço declinado na 

petição inicial, tendo em vista que o Aviso de Recebimento retornou com a 

informação “end. insuficiente”, conforme se observa no id. 9935233, fato 

este que impossibilitou a realização da perícia médica determinada nos 

autos em razão da ausência da autora na data designada para o ato. 

Assim, determino que o patrono da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o atual endereço de seu cliente ou o endereço completo, já que 

cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação 

supra designe-se nova data para a realização da perícia deferida nos 

autos e em seguida promova a intimação da parte autora por meio de 

mandado acerca da data da realização perícia a ser designada. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-92.2017.8.11.0002
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A 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 Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira requerida, malgrado os 

termos da contestação, percebo que os pedidos de indenizatórios tem por 

fundamento defeitos apresentados no produto adquirido em seu 

estabelecimento comercial, o qual supostamente teria sido o causador do 

sinistro descrito na inicial e das lesões na autora. Portanto, a presente 

preliminar não procede, uma vez que expressamente prevista a 

responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor/comerciante, 

incidindo na espécie o art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. Desse 

modo, não há como se excluir a requerida do polo passivo da lide, 

justamente porque em voga a suposta existência de vícios no produto 

adquirido pela requerente e os respectivos danos morais eventualmente 

suportados. Nesse sentido a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO PRODUTO. DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. 

INOCORRÊNCIA. Em se tratado de pedido indenizatório decorrente de vício 

do produto, é parte legítima o comerciante, mesmo que possível a 

identificação do fabricante, a teor do art. 18 do CDC. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Conquanto cediço que a existência de defeito em 

produto, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, 

no caso concreto, restou comprovada a conduta ilícita da ré, ante a 

sua...18CDC (70046917308 RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data 

de Julgamento: 01/02/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 09/02/2012,) “CIVIL E PROCESSUAL. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARO 

DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FÁBRICA. EXECUÇÕES INADEQUADAS. 

SUCESSIVAS TENTATIVAS PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE 

AFASTADA. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

FABRICANTE E DO FORNECEDOR. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO. 

ART.18. § 1º, I, DO CDC. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL 

CONCEDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSOS ESPECIAIS 

QUE DISCUTEM O INCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

ENSEJADORES DO DANO MORAL.EXCLUSÃO.I - ..........; II. "Comprado 

veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de 

precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva 

do fornecedor" (STJ, REsp nº 554.876/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes, DJU de 17/02/2004; e REsp 912.772/RS, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2010, 

DJe 11/11/2010) Desta forma, rejeito a respectiva preliminar, considerando 

legitima a permanência da requerida no polo passivo da demanda. Dos 

pontos controvertidos Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) se o acidente descrito 

na inicial ocorreu em virtude de eventual defeito no guarda-roupas 

adquirido pela autora da empresa requerida; Das provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada defiro a produção de prova oral postulada pela 

parte autora, consistente apenas na inquirição de testemunhas, devendo a 

parte autora, 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 07/06/2018, 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-lhe, 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). 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006349-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA ANTONIA DE CAMPOS Parte Ré: RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc., Analisando detidamente os autos, verifico 

que a requerida até o presente momento não apresentou na Secretaria a 

via ORIGINAL dos documentos de Id. 10435281, malgrado tenha sido 

devidamente intimada para tanto. Assim, determino que a requerida 

apresente na Secretaria deste Juízo a via ORIGINAL dos documentos de 

Id. 10435281, o qual será submetido a perícia, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com 

a aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil. Cumprida a determinação supra dê-se início a pericia determinada 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009180-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)
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Intimo a parte Requerente para providenciar o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça para expedição de mandado de citação, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327293 Nr: 23617-49.2013.811.0002

 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: ELAINE SOUZA DOS SANTOS

 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:MT 17.826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 108/110, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls.114), 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,§ 3° da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316790 Nr: 13168-32.2013.811.0002

 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: IRACEMA BARROS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 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 CPC.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318160 Nr: 14533-24.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 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. 132/135, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 139) 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.: 291979 Nr: 11734-42.2012.811.0002

 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: ROSILENE DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:MG-76.696

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 102/103, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 138) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335314 Nr: 3785-93.2014.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 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. 101/107, 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. 97/98 e 99/100.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 304703 Nr: 319-28.2013.811.0002

 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: GENOVEVA SOUZA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Verifica-se, diante do teor da petição acostada às fls. 2176/178, 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. 181), 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 Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 332417 Nr: 1145-20.2014.811.0002

 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: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 131/134, 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. 130.

Sendo assim, intime-se a parte autora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295421 Nr: 15618-79.2012.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA NETO, ALTAMIRO 

GIRARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABI ATALNTE INDÚSTRIAS MÉDICO 

ODONTOLÓGICAS LTDA, MED SERVICE (ASSITÊNCIA TÉCNICA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIA MOREIRAYAMAMURA - 

OAB:15.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DE OLIVEIRA SPANO 

- OAB:314.472, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10.102, MATEUS ALQUIMIM DE 

PÁDUA - OAB:163.461 OAB/SP, MURILO CINTRA RIVALTA DE BARROS 

- OAB:OAB/SP 208.267, RODRIGO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6.687, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616

 Vistos, em correição.

A parte autora foi devidamente notificada da renúncia de seu patrono (fls. 

437), contudo, até a presente data, não constituiu novo patrono nos autos.

Em sendo assim, com fulcro no art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se a requerente, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417914 Nr: 20930-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIONETE LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Autos n° 20930-31.2015.811.0002 Cód. 417914

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 46. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 7124-80.2002.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAIMLER CHRYSLER S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427MT

 Autos n° 2002/839 Cód. 53071

Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para manifestar acerca do pedido de 

desistência de fls. 316. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394528 Nr: 8095-11.2015.811.0002

 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: CRISTIANI ALFREDO DE MOURA CAMARGO, MICHEL 

CAMARGO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIA 

LTDA E LOURENÇO BOABAID, PAULO YOSHIHARU MICHURA, EDSON 

ANTONIO RIBEIRO, JOSÉ HOMERO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:17.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Vistos em correição.

Certificado nos autos o decurso do prazo para resposta sem 

apresentação de contestação Paulo Yoshiharu Michiura (fls. 88), nomeio 

como Curador Especial da parte ré, a Defensora Pública que oficia neste 

Juízo, nos termos do art. 9º, II, do CPC, devendo ser intimado 

pessoalmente sobre sua nomeação, bem como para oferecer contestação 

no prazo legal.

Vindo a contestação, diga o autor no prazo legal, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298505 Nr: 19044-02.2012.811.0002

 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: JURANDIR FRANCISCO BATAIELO, SONIA MARIA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOARES DE MELO, 

ANTONIO CARLOS DO SANTOS, JURANDIR FRANCISCO BATAELO, 

ADEMIR ALVES MEDEIROS, MALDIVA LUCIANA DIAS, CELSO DE 

ARRUDA, MORADOR DO LOTE 6, QD. D, RUA ARTUR PROBEST - BAIRRO 

PANORAMA, VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do informado e requerido às fls. 172, DEFIRO com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital dos 

confinantes Carlos Roberto Soares de Melo e Antonio Carlos dos Santos, 

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 os Confinantes 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.: 450852 Nr: 12272-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO JOSÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Em atenção à petição de fls. 123, 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318624 Nr: 15014-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARME REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

CELSO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA PATRICIA DOURADO 

AMORIM - OAB:9.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846ª/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 194/195, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento da dívida, e diante da concordância 

da parte autora (fls. 197) 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 317460 Nr: 13819-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSFC, JRC, TRC, CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHL, JPDB, RADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608, KLEBER JOSE MENEZES ALVES - OAB:OAB/MT 13.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se pessoalmente os Requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca das certidões de fls.75/76, requerendo o que de direito.

Após, conclusos para decisão/deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 378914 Nr: 25972-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELY CRYSTINA VIEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314910 Nr: 11207-56.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28857/PR, TACIANA DE S. TRINDADE SCOTTI - 

OAB:65884/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIMONI - 

OAB:MT 7752/E, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Vistos, em correição.

1 - Diante do teor da petição acostada às fls. 173/174, por meio da qual a 

executada informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte exequente requerido o levantamento do dinheiro (fls. 175), proceda 

à transferência do valor incontroverso depositado judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo requerente.

 Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

2 – Por outra banda, considerando que o credor cobra valor 

remanescente do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 176), 

intime-se a parte requerida/executada, para que pague o débito restante, 

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).

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

4 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306259 Nr: 2030-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON KLEBER GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls.96/97 e 98/99, 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.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 278920 Nr: 22584-92.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MARIO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI CONSORCIO NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:SP 216.774

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 523437 Nr: 258-94.2018.811.0002

 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: NILDA LUZIA BARBOSA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AGUA VERMELHA, RIO SUL 

ALIMENTOS LTDA - EPP (SUPERMERCADO COMPRE MAIS), MAX ARIEL 

TONIAZZO, COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Certifico que compulsando os autos verifiquei que o advogado da parte 

Autora não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado 

nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 18/01/2018, para nova publicação: "Vistos, 

etc. Inicialmente, verifica-se a existência de duas irregularidades que 

devem ser sanadas pelo autor para o prosseguimento adequado do feito. 

A petição inicial encontra-se apócrifa, (fls.09), bem como a declaração de 

hipossuficiência não veio assinada (fls.11), motivo pelo qual há 

necessidade de emenda da exordial para que o patrono da autora 

regularize a exordial. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, nos 

termos acima expostos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283303 Nr: 2152-18.2012.811.0002

 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: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON VIEIRA DE BRITTO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autora pessoalmente 

para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321832 Nr: 18253-96.2013.811.0002

 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: LUCIA MARIA DO COUTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:8700, ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:11499, RUTE PEREIRA - OAB:13191

 Certifico que a Contestação de fls. 66/236 fora apresentada 

tempestivamente, bem como a Impugnação apresentada às fls. 240/244, 

conforme certificado às fls. 237 e 245. Ato contínuo, em cumprimento a 

decisão de fl. 61, INTIMO as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem o interesse na transação, para fins de designação de 

audiência, bem como para especificarem provas que ainda pretendem 

produzir, indicando com objetividade os fatos que desejam demonstrar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496443 Nr: 11867-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT 3.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:TO 919

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: Carta Precatória nº 11867-11.2017.811.0002 – Id. 496443.

 DATA/HORA: 17 de abril de 2018, às 15h00min.

FINALIDADE: Audiência de Inquirição de Testemunha.

PRESENTES: A Exma. Sra. Dra. Silvia Renata Anffe Souza – Juíza de 

Direito; o advogado da requerida, Dr. Ciran Fagundes Barbosa, e a 

testemunha Sr. Antônio Marcos Soares da Conceição .

AUSENTES: A parte autora e o seu advogado.

ABERTA A AUDIÊNCIA: Postulado pelo douto patrono requerido o seguinte 

requerimento: “MMº Juíza a testemunha é na verdade motorista do 

caminhão envolvido no acidente, assim, torna-se claro o total interesse do 

deslinde na questão, tendo em vista, uma vez considerado o causador do 

acidente, caberia em tese ação regressiva da parte autora. Assim, tem-se 

que nos termos do artigo 447, parágrafo 3º, inciso II do CPC, a testemunha 

torna-se suspeita em razão do interesse do litígio. Pede Deferimento” Pela 

MMª Juíza fora dito que: 1) Considerando o teor da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça (fls. 58) e o petitório do autor às fls. 59/, redesigno audiência 

para inquirição da testemunha do Sr. Antônio Marcos Soares da 

Conceição, para o dia 29 de maio de 2018, às 15h00min. 2) Oficie-se ao 

Juízo deprecante para as comunicações de praxe, informando ainda a 

data e horário da audiência, bem como acerca do requerimento acima 

formulado pelo douto patrono da requerida. 3) Cumprida, devolva-se ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas as formalidades 

legais. 4) Saem os presentes intimados e a testemunha Sr. Antônio 

Marcos Soares da Conceição. 5) Cumpra-se, com as providências 

necessárias. NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo 

que lido, vai devidamente assinado. Eu, (Cindy Mayara da C. G. Alves), 

Assessora de Gabinete I, que digitei e subscrevi.

 Dra. Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

Dr. Ciran Fagundes Barbosa

Adv/Requerida

Sr. Antônio Marcos Soares da Conceição

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 207644 Nr: 3556-46.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO GARCIA, LUCILENE DOS SANTOS 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LÚCIO DA SILVA - 

OAB:10462/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE DE 

FIGUEIREDO FREITAS - OAB:10.101, ANA KELCIA F. DE FREITAS 

GONÇALVES - estagiária - OAB:10.541, WILSON PEAGUDO DE 

FREITAS - OAB:1101/MT

 Vistos, em correição.

Diante do requerido e informado na petição de fls. 392/396, 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 autora 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.: 410842 Nr: 17109-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVARO FACTORING S/A, BOZZA JUNIOR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA PAIÉ DA FONTE - 

OAB:264.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:AOB/SP232070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:SP 

257.907, LUIZ GUILHERME SAMICO NATALIZI - OAB:82240/RJ

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 
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para o dia 28 de maio de 2018, às 14h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415313 Nr: 19500-44.2015.811.0002

 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: BD DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVARO FACTORING S/A, BOZZA JUNIOR 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA PAIÉ DA FONTE - 

OAB:264.340, FABIO GONÇALVES ORTEGA - OAB:OABMT15126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:AOB/SP232070, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:SP 

257.907, LUIZ GUILHERME SAMICO NATALIZI - OAB:82240/RJ

 Vistos em correição.

Em análise dos autos consta-se que, devidamente citado para apresentar 

contestação (fls. 44), o Requerido LAVARO FACTORING S/A, quedou-se 

inerte.

De tal modo, diante da inércia do Requerido, DECRETO sua revelia, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil.

 Todavia, tendo em vista que o Requerido constituiu advogado nos autos e 

considerando que o revel pode intervir no processo, recebendo-o no 

estado em que se encontra, deixo de aplicar seus efeitos (art. 346 e 349 

do Código de Processo Civil).

Desse modo, intimem-se as partes para especificar as provas que 

porventura ainda pretendam produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias.

 No mais, diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do Código de Processo Civil), e considerando 

que a conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de maio de 2018, às 14h0, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do Código de Processo Civil).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 400664 Nr: 11694-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO EJAIR DALLE LASTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.R. BRANCALHÃO E CIA LTDA ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nahyene Fortunato Flores - 

OAB:16373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO JESEN ROSSI - 

OAB:234.554 OAB/SP

 Vistos em correição.

Verifica-se dos autos que o Requerente obteve a liminar pretendida, 

conforme decisão de fls. 236/237, contudo, pele pelo cumprimento de tal 

medida, através do Cumprimento de Sentença, quando em verdade, não 

há sentença alguma proferida nestes autos,

Dessa forma, intime-se o Requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

adequar o pedido, na forma prevista em lei.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426901 Nr: 25598-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR HENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CAMINHÕES TRANSPORTES 

RODOVIARIOS DE CARGA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE DA SILVA CAMPOS 

PINHEIRO - OAB:19777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

A parte autora foi devidamente notificada da renúncia de seu patrono (fls. 

63), contudo, até a presente data, não constituiu novo patrono nos autos.

Em sendo assim, com fulcro no art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil, intime-se o Requerente, para que, em 05 (cinco) dias, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

 Cumpra-se, com as providências necessárias

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001141-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAÚJO NETO (REQUERIDO)

ELIZABETH CORREA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001141-24.2018.8.11.0002 

Vistos, em correição. 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/MT, 18 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002492-32.2018.8.11.0002 

Vistos em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por Edna Cristina dos Santos Gonçalves em desfavor de 

Telefônica Brasil- Vivo S/A aduzindo, que contratou da Requerida uma 

linha telefônica (65)36853702, há 05(cinco) anos, em virtude da 

necessidade de interligar o sistema de segurança de alarme à linha para 

realizar as ligações de emergências nos números cadastrados quando 

ocorrer o disparo e assim deixar a Requerente ciente do que estiver 

ocorrendo. Informa que por negligência da Requerida desde meados do 

ano de 2017, esta deixou de enviar as faturas na residência da 

Requerente, e quando enviava as faturas não estavam corretas, virando 

uma tremenda confusão. Assim, a autora não podia sequer realizar o 

pagamento, por motivo de que nem mesmo sabia o que era devido ou não, 

ficando assim sem conseguir efetuar o pagamento das faturas. Alega que 

a linha da Requerente foi bloqueada indevidamente, e devido à 

necessidade das chamadas de urgência do alarme, a mesma realizou um 

acordo, sendo incluídas as faturas de agosto/setembro/novembro/ 

dezembro/17 com o valor total de R$509,52 (quinhentos e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), sendo parcelado em 11(onze) vezes. Enfatiza 

que os valores registrados das faturas do acordo são diversos – sendo 

um maior outro menor – e, que a única fatura correta foi a do mês de 
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outubro/17, a qual, NÃO FOI INCLUSA NO ACORDO, o que deixa margem 

de dúvida acerca da boa fé da Requerida com relação às faturas que 

emite. Restou estabelecido que após o pagamento da primeira parcela do 

acordo, a LINHA SERIA TOTALMENTE DESBLOQUEADA para realizar 

qualquer tipo de ligação, contudo, não foi o que ocorreu, pois, acreditando 

na Requerida, a Requerente foi passar as festas de fim de ano fora da 

cidade DEIXANDO A CASA SOB OS CUIDADOS DE UMA AMIGA a qual, na 

passagem do ano novo, foi festejar com sua família e ao retornar, soube 

que marginais entraram na residência da Requerente, tendo o alarme 

disparado e cessado logo em seguida. Com isso, a Requerente teve que 

interromper sua viagem para tentar resolver e verificar a situação do furto 

e, ao solicitar a presença do técnico responsável pela instalação do 

sistema de segurança na residência da Requerente há 05(cinco) anos, o 

mesmo confirmou que após diversos testes específicos o motivo de não 

ter ocorrido a chamada de emergência nos celulares cadastrados na 

central de alarme no ato da invasão, fora em razão do não funcionamento 

da linha telefônica para efetuar ligações, sendo imprescindível, o que torna 

o sistema de segurança inútil e inoperante, vez que o proprietário não será 

avisado quando disparar o alarme, portanto, seria impossível ter ciência do 

furto. Diante do laudo técnico, a Requerente e seu esposo entraram em 

contato com a Requerida solicitando informações do bloqueio dos serviços 

de ligação para celular, cujo atendente Welinton informou que era em 

virtude do parcelamento do acordo conforme protocolo 

n.°09012018709613. A Requerente solicitou a reativação das ligações 

para celular, informando DESCONHECER QUE O ACORDO NÃO 

REATIVARIA OS SERVIÇOS, sendo que o motivo do acordo fora 

justamente o DESBLOQUEIO DAS LIGAÇÕES PARA CELULAR, devido as 

chamadas de emergência para o alarme. Mesmo assim a Requerente 

solicitou a antecipação do acordo e pagou as parcelas nº 01/10; 02/10 e 

03/10. Não bastasse todo o transtorno narrado, a Requerida vem 

ocasionando muitas confusões acerca da ausência de envio de faturas e 

quando as envia, apresenta valores errados e não realiza a retificação 

das faturas. Alerta que efetuou o pagamento da fatura mensal do mês de 

Janeiro/18 em 25/01/18 e efetuou o pagamento da Fatura de Fevereiro/18 

em 21/02/18 Porém, ao verificar o comprovante de pagamento identificou o 

pagamento em duplicidade da fatura de janeiro/18, vez que não houve 

envio da fatura de Fevereiro/18. Ocorre, que somente no dia 09/03/18 a 

Requerente teve ciência do pagamento em duplicidade, e de imediato 

solicitou à ré que o valor pago fosse abatido na fatura de fevereiro/18. A 

ré se recusou e informou que não poderia, e seria abatido na fatura de 

março/18 que ainda iria vencer em 20/03 , conforme protocolo 

n.º090320184903971. Ainda na mesma ligação com o mesmo protocolo, 

questionou a autora, dizendo que o pagamento da duplicidade havia 

ocorrido em 21/02/18, que deveria abater na fatura de Fevereiro/18 e 

como poderia abater na fatura de março/18 que ainda iria vencer em 

20/03/18. Em continuação da ligação do dia 09/03/18, em resposta a 

indagação da autora, a requerida afirmou não ser possível abater na 

fatura de fevereiro/18, mas que enviaria a fatura de fevereiro/18 dentro de 

02(dois) dias, ou seja, até o dia 13/03, devido a necessidade de retificar o 

valor da fatura que estava errado cobrando R$7,00(sete reais) à maior do 

valor correto e que a autora deveria aguardar, mas que a linha não seria 

bloqueada, conforme mesmo protocolo já informado n. º090320184903971 

No entanto, ao contrário do que acordou por telefone com a Requerente, 

não enviou a fatura, bem como no dia 13/03/2018 sua linha já estava 

totalmente bloqueada. Diante de todos os fatos descritos, a Requerente já 

não suportando o descaso e má -fé da Requerida , no dia 19/03/18 

procurou o PROCON que entrou em contato com a Requerida sendo 

atendido por Vanessa, que informou que a empresa tem até 03(três) 

meses para realizar o abatimento ou ressarcimento, bem como para 

reativar os serviços deverá a Requerente realizar o parcelamento, sendo 

registrado protocolo n.º218461654. Esclarece, que nem mesmo perante o 

Procon a Requerida buscou respeitar a Requerente ora consumidora, pois 

se recusou a resolver, afirmando que para a reativação dos serviços 

deveria efetuar o parcelamento. Porém, a Requerente vem efetuando os 

pagamentos da faturas mensais e parcelas mensais do acordo 

corretamente e até o presente momento a Requerida vem agindo com 

descaso e má-fé. Na busca de tentar resolver a situação, a Requerente 

efetuou o pagamento da fatura de fevereiro/18, porém, o bloqueio ocorreu 

de forma parcial, não seno possível as ligações nos celulares. Logo, o 

sistema de alarmes continua inoperante e, mesmo assim, a Requerente 

recebeu da Requerida em 23/08/2018 cobrança de duas faturas de 

março/18, com aviso de suspensão e cancelamento em caso de não 

pagamento. Informa, por fim que, após a distribuição desta ação, a 

Requerente sofreu o bloqueio total para ligações e bloqueio do sinal da 

internet, o que a deixou totalmente desesperada. Ainda assim, entrou em 

contato coma Requerida e Conforme gravação em anexo, protocolo 

n.º130420182180512, a Requerida mediante gravação eletrônica informa 

pendência da fatura de março/18 com vencimento em 24/03/2018 no valor 

de R$165,75(cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

Posteriormente, a ligação é transferida para o atendente Guilherme, que 

informa a suspensão parcial dos serviços devido o atraso na fatura do 

mês março/18 dos serviços. NO ENTANTO, a fatura do mês de março/18 

foi paga, sendo abatido no valor pago da duplicidade. Diante disso o 

atendente confessa o erro, e que a suspensão dos serviços ocorreram 

em razão da quebra do acordo, devido o pagamento da fatura de 

fevereiro/18 ocorrida em atraso realizado em 22/03/18. Assim, 

liminarmente, requere o deferimento da antecipação da tutela para que 

este juízo determine a Requerida: o restabelecimento dos serviços de 

forma integral de telefonia, pois que a Requerente nada deve à Requerida , 

ao contrário esta quem efetua cobranças indevidas, cujas faturas de 

janeiro à março/18 e acordo estão todos pagos; Que a Requerida envie as 

faturas do acordo (Doc.06) de abril/18 à outubro/18 conforme datas de 

vencimento registrado, para que a Requerente possa continuar cumprindo 

mês a mês; Que a Requerida se abstenha de incluir o nome da Requerida 

nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC Boa Vista, 

CADIN e outros), face o não pagamento das faturas de março/18(Doc.22) 

em virtude de se tratar de cobrança indevida e, por fim, Que a Requerida 

se abstenha de suspender/e ou cancelar os serviços de telefone e 

internet em razão do não pagamento das faturas de março/18, em virtude 

de se tratar de cobrança indevida. No mérito, requereu a inexigibilidade 

dos débitos, bem como a condenação da Requerida em ressarcir os 

danos morais causados. Requereu a inversão do ônus probante com base 

no art. 6º, VIII, do CDC, e os benefícios da gratuidade judicial. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, 

sendo esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a 

segunda será analisada independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). O 

instituto da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. Já no que tange à tutela da evidência não 

há exigência da presença do perigo na demora, pois esta espécie de 

tutela seria aquela concedida com base na probabilidade da certeza do 

direito ou na evidência deste, conforme hipóteses previstas no artigo 311, 

do NCPC. No presente caso, verifica-se que a pretensão da Requerente 

apresenta características de um pedido de tutela de urgência antecipada, 

uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seu contrato reativado, evitar a suspensão do serviço de internet e 

alarme e ainda, correr o risco de ter seu nome incluso nos cadastros de 

proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos 

documentos acostados. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA na forma como pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para que a Requerida: a) forneça o imediato restabelecimento dos 

serviços de forma integral de telefonia, que envie as faturas do acordo de 

abril/18 à outubro/18 conforme datas de vencimento registrado, para que a 

Requerente possa continuar cumprindo mês a mês; b) Que a Requerida se 

abstenha de incluir o nome da Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA, SPC, SCPC Boa Vista, CADIN e outros), e, por fim, que a 

Requerida se abstenha de suspender/e ou cancelar os serviços de 

telefone e internet em razão do não pagamento das faturas de março/18, 

em virtude de se tratar de cobrança indevida. Outrossim, nos termos do 

art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis 

que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da autora em 

relação à ré. Outrossim, designo para o dia 19 de junho de 2018, às 

10h30min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 
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CPC/2015). Cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe 

a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 335, ambos do NCPC). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No 

mais, defiro o benefício da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001623-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

(AUTOR)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001623-69.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Considerando o teor da manifestação das recuperandas (id. 

12537491), intime-se o Administrador Judicial para manifestar quanto ao 

respectivo petitório. Prazo 05 (cinco) dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 18 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002779-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MONTEIRO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Prossiga-se no cumprimento da decisão retro. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002790-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Prossiga-se no cumprimento da decisão retro. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002799-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAI SALETE DA SILVA EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Prossiga-se no cumprimento da decisão retro. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250013 Nr: 9414-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:310453-Matric.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fl. 31. Dê-se vista a parte Exequente, para colacionar, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, extrato da CDA atualizada requerendo o 

que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberação e/ou decisão, sem manifestação, determino o arquivamento 

provisório, com baixa no relatório estatístico até nova manifestação (art. 

40 da LEF). Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 1004-50.2004.811.0002

 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: ROGÉRIO LEITE DE PAULA, MARIA JOSÉ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 Vistos,

Tendo em vista o lapso temporal, intime-se a parte autora para manifestar 

quanto a implantação do benefício de pensão por morte. Decorrido o prazo 

sem manifestação, ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006773-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário, 

por ser idoso e hipossuficiente, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. Relatou estar com 65 anos de idade e não 
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possuir meios de suprir as suas necessidades mínimas, já que possui 

gastos constantes com medicamentos, além das despesas mensais com 

alimentação, água e luz. Por tais motivos, pleiteou a antecipação de tutela, 

a fim de que o benefício fosse implantado e o réu condenado ao 

pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção 

monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu argumentou 

que o autor não preencheu os requisitos necessários à concessão do 

benefício, de modo que não faz jus ao amparo social almejado, 

sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que foi afastada no 

despacho saneador. Em caso de eventual condenação, pugnou pela 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997, bem como a isenção das custas e despesas processuais. 

Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente sobre 

as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo e juntou documento (29). Realizou-se 

estudo social, cujo relatório e documentos aportaram aos autos a fls. 

43-51. Instados a se manifestarem sobre o laudo social, a parte autora 

reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto que o réu 

nada falou. É a síntese do necessário. Decido. Segundo se extrai da 

inicial, o autor pleiteia a implantação do benefício assistencial ao 

idoso/deficiente, sob a argumentação de ser economicamente miserável e 

idoso, não reunindo, assim, condições de prover o próprio sustento. De 

acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família.” Consideram-se idosas as pessoas com 

idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que possuem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade Id. 9708652 – pg. 2, comprovam 

que o autor contava com 65 anos de idade quando da propositura da 

ação, restando, portanto, verificar se, de fato, ele e sua família são 

pessoas economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido 

está firmado nesses requisitos. De acordo com o estudo social realizado 

pela Assistente Social Holanda Casturina Campos, o autor mora apenas 

com a esposa, em casa própria, e a única renda fixa auferida pela família 

se resume no valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) do 

serviço de ajudante de pedreiro exercido pelo autor (pg. 5, Id. 11019956). 

Colhe-se, ainda, do referido relatório, que o autor vive da ajuda que 

recebe da igreja, pois a renda auferida nos “bicos” que realiza não basta 

para suprir as necessidades básicas da família, já que, além das 

despesas basilares mensais tais como alimentação, luz, água, etc., ainda 

possui gastos com medicamentos, o que faz concluir que, de fato, a 

família é economicamente necessitada a fazer jus ao amparo social 

pleiteado. Nesse raciocínio, pode-se concluir que a renda per capta 

familiar da autora é inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, fazendo, 

portanto, jus ao amparo social pleiteado, nos termos do inciso V, do art. 

203, da Constituição Federal, que assim estabelece: "A assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivo: (...) 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 tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei." Por fim, considerando o 

teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, 

com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição 

Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao 

idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir de da data do 

requerimento administrativo (13.6.2017), declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. De acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos 

do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a 

ser fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 

111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Recorro de ofício (Súmula 

490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Geraldo 

Oliveira dos Santos, portador do CPF n. 176.073.881-68; 2. Filiação: 

Manoel Oliveira dos Santos e Francisca Alves Coelho; 3. Benefício 

Concedido: LOAS – Benefício Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 

13.6.2017. Prazo para o cumprimento da sentença (implantação do 

benefício): 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CARNEIRO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

III) Com fulcro no art. 320, do CPC, determino seja intimada a parte autora 

para sanar o vício processual constatado nos autos, tendo em vista a 

ausência de documentos pessoais do autor.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001765-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINA DIAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Vistos. BENVINDA DIAS DE ARRUDA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença c/c Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, em síntese, a 

implantação do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por 

invalidez, pois, segundo alega, está incapacitada para o trabalho, 

conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ser 

portadora do vírus HIV desde 2007, tendo pleiteado o auxílio-doença junto 

ao INSS por diversas vezes desde 2009, conforme prevê o art. 1º, da Lei 

n. 7.670/88, porém sem êxito. Disse que, por conta da doença, 

constantemente apresenta quadro de distúrbio e várias doenças 

oportunistas como febres esporádicas, diarreias e vômitos constantes, 

dentre outras dores e doenças decorrente de vírus e bactérias, em razão 

da baixa imunidade, o que a impede de trabalhar. Por isso, requereu, em 

sede de antecipação de tutela, a concessão do auxílio-doença que, 

todavia, foi negado. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Citado, o réu contestou o pleito, alegando não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão dos benefícios e, em caso de 

eventual condenação, requereu fossem os juros e a correção monetária 

fixados conforme art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 

n. 11.960/2009, além de isenção das despesas processuais. Realizou-se 

perícia médica, cujo laudo foi impugnado pela autora, que requereu a 

desconsideração da conclusão pericial, enquanto que o réu não se 

pronunciou a respeito. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar 

o mérito, cumpre assinalar que a impugnação ao laudo pericial não merece 

guarida, tendo em vista que o laudo pericial mostrou-se objetivo e 

esclarecedor quando à condição física da pericianda e em consonância 

com os laudos e exames médicos contidos nos autos, conforme se 

demonstrará na sequência. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da autora e a carência do 

benefício restaram comprovadas por meio da carteira de trabalho Id. 

551195), na qual se verifica o registro de vínculo empregatício com a 

empresa Maria José de Oliveira Muniz – ME, no período de agosto de 2014 

a agosto de 2016, restando, portanto, verificar se, de fato, ela está inapta 

para o labor. A inicial veio instruída com diversos documentos que deram 

conta de confirmar as alegações da autora de que é portadora de vírus 

HIV, o que foi confirmado pela perícia médica realizada nos autos, na qual 

o Sr. Perito afirmou que: “Periciando com o diagnóstico de SIDA, estando 

em acompanhamento médico e uso de medicamentos. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial e complementar que a 

incapacite para a sua atividade laboral. Não apresenta limitação para a 

vida independente.” (pg. 3-4 – Id. 8713173 - destaquei) Em resposta aos 

quesitos, o Sr. Perito foi claro e preciso ao insistir que autora “não 

apresenta incapacidade laborativa”. (Id. 8713173). Concluiu afirmando 

que: “com base nos elementos e fatos expostos, concluiu-se que a 

periciada apresenta capacidade laboral. Não apresenta redução para a 

vida independente.” (Id. 8713173 - destaquei). Nota-se, portanto, que a 

conclusão pericial condiz com o entendimento do INSS que considerou a 

autora apta para o labor, negando-lhe o benefício, bem como com os 

demais elementos probatórios, na medida em que nenhum deles apontou 

qualquer evidência de incapacidade laborativa. Além do mais, a 

jurisprudência tem compreendido que a AIDS ou HIV só enseja a 

concessão do benefício previdenciário se houver manifestação da doença 

a ponto de impedir o portador de trabalhar. Nesse sentido os seguintes 

julgados “mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL: NÃO 

DEMOSTRADA. AIDS (LEI 7.670/88): SEM MANIFESTAÇÃO DA DOENÇA. 

1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial e temporária (auxílio-doença) ou permanente e 

total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 2. Laudo pericial 

conclusivo no sentindo de não haver incapacidade laborativa (fls. 59/60), 

tornando desinfluente a produção de prova testemunhal e afastando a 

alegação de cerceamento de defesa. 3. A AIDS somente gera direito ao 

benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalide se houver 

manifestação da doença (art. 1º, I, "c", da Lei n. 7.670/88. 4. Apelação 

desprovida.” (TRF1 – AC/PI 0003619-85.2006.4.01.4001 – Segunda Turma, 

Rel. Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz 

Federal Cleberson José Rocha, e-DJF1 p.1853 de 29.5.2015) 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI Nº 8.213/91. 

PORTADOR DO VÍRUS HIV. PERÍCIA OFICIAL ATESTA QUE NÃO HÁ 

INCAPACIDADE. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO À 

APELAÇÃO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença em virtude do 

não acolhimento da oitiva das testemunhas, porquanto o ponto 

controverso da demanda diz respeito apenas à incapacidade da 

postulante, a qual é aferida pela prova técnica. 2. O auxílio-doença é um 

benefício de natureza temporária concedido para amparar o segurado 

que, cumprida a carência, for considerado incapaz para o trabalho, 

enquanto durar a incapacidade (artigo 59 da Lei nº 8.213/91). Quando a 

incapacidade for insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, será devida aposentadoria por 

invalidez, sendo o benefício pago enquanto permanecer nessa condição 

(art. 42 da Lei nº 8.213/91). 3. No tocante à alegada inaptidão para o 

trabalho, a perícia médica oficial atesta que o periciando é portador do 

vírus HIV, ressaltando que "Nem todo portador do vírus HIV tem AIDS.", 

que "apesar de ser portadora do vírus HIV, a parte autora não tem AIDS, 

pois não possui doença definidora da doença e a contagem de linfócitos 

CD4 é maior que 200 células/mL." e que "a parte autora estar 

assintomática e sem efeitos colaterais significativos pelo uso da Terapia 

Anti-Retroviral (TARV), não havendo, portanto, evidência de alteração 

funcional incapacitante, pelo que não há comprovação de incapacidade 

atual." 4. O portador do vírus HIV só tem direito ao beneficio por 

incapacidade quando se encontrar, de fato, impossibilitado de exercer, de 

forma definitiva, a atividade laborativa, o que, no presente caso, deveras, 

não ocorreu. Desse modo, não há razoabilidade no restabelecido do 

benefício de auxílio-doença, tampouco a concessão da aposentadoria por 

invalidez a portadores assintomáticos do vírus HIV. Precedente desta 

Corte. 5. Não provimento à apelação da parte autora, condenando-a em 

honorários recursais fixados em 10% do valor arbitrado na sentença para 

os honorários sucumbenciais.” (TRF5 – AC/CE PROCESSO: 

08002520720154058103 - Quarta Turma, Rel. Des. Federal Edílson Nobre, 

j. 30.4.2017) Nesse passo, não restando comprovado nos autos que a 

patologia que acomete a autora a impede de trabalhar, não há que falar em 

concessão de benefício previdenciário. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de benefício 

previdenciário, declarando extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo interposição de recurso 

e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001941-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZELY IZIDORA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ZUZELY IZIDORIA DA FONSECA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade: Auxílio-doença ou 

Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez porque, segundo alega, está incapacitada para o trabalho, 

conforme exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou 

possuir 48 (quarenta e oito) anos, ser segurada da Previdência Social e 

portadora “monoplegia do membro inferior CID G83.1, outros transtornos 

de discos intervertabrais CID M51, lumbago com ciática sob CID M54.4, 

mialgia CID M79.1 e dor articular CID M25.5”, não reunindo condições para 
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trabalhar. Disse que o INSS negou o seu pedido administrativo, mesmo 

estando incapacitada, pugnando pela procedência do pleito. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Em contestação, o réu alegou não terem 

sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

requerendo, assim, a improcedência do pleito. Em caso de eventual 

condenação, pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos 

termos da Lei n. 9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a 

data da juntada do laudo pericial aos autos. Quanto à correção monetária 

e aos juros, requereu fossem fixados nos termos no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pugnando, ainda, 

pela isenção das custas e despesas processuais. Alegou, por fim, que 

este juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo. Realizou-se perícia médica, cujo laudo foi impugnado 

pela parte autora. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, cumpre assinalar que a impugnação ao laudo pericial não merece 

guarida, tendo em vista que o referido laudo mostrou-se objetivo e 

esclarecedor quando à condição física da pericianda, conforme se 

demonstrará na sequência, cabendo salientar que eventuais exames 

complementares tidos como ausentes por ocasião da perícia são de 

responsabilidade da parte e não do Sr. Perito Judicial, como restou 

consignado no despacho que designou a perícia (Id. 5785432). Quando ao 

mérito, cabe pontuar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Sobre a qualidade de segurada da autora a carência 

do benefício, verifica-se que ambas foram comprovadas por meio da 

carteira de trabalho da autora, na qual consta o registro do seu último 

vínculo empregatício em 15.10.2015 a 16.11.2016 e só serão 

desconstruídas se esta não conseguir comprovar que deixou de contribuir 

com a Previdência Social por motivo de incapacidade. Resta, portanto, 

verificar se, de fato, ela está incapacitada para desempenhar suas 

funções laborativas. Os documentos médicos trazidos aos autos pela 

autora atestam as enfermidades descritas na inicial, bem como a 

necessidade de seu afastamento das atividades, segundo se infere da 

prescrição Id. 5581388, do Doutor Eduardo B. Bassan, médico 

ortopedista/traumatologista. De outra sorte, o laudo pericial contido nos 

autos foi contrário à incapacidade da autora, tendo o Sr. Perito afirmando 

que “com base nos elementos e fato exposto, conclui-se que a pericianda 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” (Id. 8713306) Em discussão, o profissional afirmou que: 

“Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares, 

associado a cervicalgia e lumbago com ciática, dor articular, mialgia e 

monoplegia do membro superior e inferior, estando em acompanhamento 

médico e em uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico pericial e complementar que a incapacite para a 

sua atividade laboral habitua, estando compensadas suas patologias.” (Id. 

8713306 – pg. 4) Em resposta aos quesitos, afirmou que a patologia é 

degenerativa, e quando questionado sobre a possibilidade de reabilitação, 

bem como sobre a natureza na incapacidade, respondeu que “não se 

aplica.” (Id. 8713306 – pg. 5) Como se vê, o Sr. Perito, em exame clínico, 

não considerou o quadro clínico da autora como sendo incapacitante. 

Contudo, o laudo médico acima mencionado, datado de 13.1.2017, foi 

contrário a isso, na medida em que solicitou o afastamento laboral da 

paciente por tempo indeterminado, o que leva a crer que ao menos 

momentaneamente a autora não está apta para trabalhar, especialmente 

por ser portadora de doença degenerativa, como bem descrito pelo Perito 

Judicial. O extrato do CNIS contido no Id. 5581390 corrobora essa 

afirmativa, pois registra diversos vínculos empregatícios da autora com 

várias empresas desde o ano de 1987, além dos períodos em que esteve 

amparada pela Previdência Social recebendo benefício de auxílio-doença 

por incapacidade, com última concessão em 28.4.2016 a 30.10.2016, 

numa clara demonstração de que a condição física da obreira não lhe tem 

permitido trabalhar desde então. Também se constatou dos autos que a 

autora nunca foi submetida a qualquer processo de reabilitação, muito pelo 

contrário, o INSS cassou-lhe o benefício, mesmo estando ela 

impossibilitada de trabalhar, o que enseja a concessão do auxílio-doença 

até que seja ela reabilitada em alguma atividade que não exija sobrecarga 

na coluna. Em caso semelhante assim se posicionou a jurisprudência, 

mutatis mutandis: “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE 

LABORAL. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e 

total) para atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi 

comprovada pela perícia médica realizada, onde se constata a 

incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 

112/116 e 164/169). A qualidade de segurado, por sua vez, foi 

demonstrada pelo CNIS (fls. 131), onde consta registro de vínculos 

urbanos, sendo os dois últimos nos períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 

e 01/02/2011, sem data de baixa, com indicação de última remuneração em 

02/2013, bem como concessão o pagamento de auxílio-doença no período 

de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A concessão anterior de benefício 

previdenciário comprova a qualidade de segurado da parte autora. 4. A 

prova pericial analisada demonstra a incapacidade laboral da parte autora 

com a intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento do 

benefício de auxílio-doença. 5. O auxílio-doença será mantido até que a 

parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, após a submissão a 

exame médico-pericial na via administrativa, que conclua pela inexistência 

de incapacidade. 6. Apelação do INSS parcialmente provida, no tocante 

aos juros de mora. (TRF1 – AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – 

Segunda Turma, Rel. Des. Federal Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 

15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR 

URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ INDEVIDA. INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM 

LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. CUSTAS (...) 4. Diante da incapacidade parcial, determina-se a 

concessão do benefício de auxílio-doença, desde a cessação indevida, 

até que se conclua eventual processo de reabilitação, quando poderá ser 

convertido em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, a depender 

do sucesso ou insucesso da reabilitação. 5. Atrasados: correção 

monetária e os juros moratórios conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. A antecipação de 

tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos 

eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser 

recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. Apelação e remessa oficial 

parcia lmente providas ( i tens 4 e 5) .  (TRF1 – AC/MG 

0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) A autora, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurada e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apta a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna 

evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição da autora de pessoa enferma e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício 

alimentar, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente a antecipação da tutela de 

urgência, ante a constatação do perigo de dano[1]. Assim, o deferimento 

da medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, 

REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c 

art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na 

inicial a fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir da 

cessação (30.10.2016)[1], descontadas parcelas eventualmente pagas, 

além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 
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487, I, do CPC. Condeno, ainda, o INSS, a submeter a autora ao processo 

de reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo este 

sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal. 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do 

julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ. Recorro de 

ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Zuzely Izidoria da Fonsea, portadora do CPF n. 

474.030.551-87; 2. Filiação: José Pinto da Fonseca e Inocência Izidoria da 

Fonseca; 3. Benefício Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do 

Benefício: 31.10.2016 (dia posterior à cessação do auxílio-doença); 5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado da 

sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos 

no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, 

à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de 

matéria que envolve verba de caráter alimentício e de difícil reparação 

ulterior, é permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a 

antecipação dos efeitos da tutela, estabelecendo multa para o caso de 

descumprimento.” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 75776/2017 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 

26.2.2018, Publicado no DJE 16.3.2018) [1] “O termo inicial para 

restabelecimento do auxílio-doença será a data da sua cessação indevida 

até o dia anterior ao da aposentadoria por invalidez.” (TRF1 – AC/RO - 

0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. Federal Jamil Rosa 

de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 29.3.2017)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000505-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANICETA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. ANICETA MARIA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Aposentadoria Por Idade” em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da 

atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Regularmente citado, o requerido contestou o pleito, 

alegando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão 

do benefício e, em caso de eventual condenação, pediu a fixação da 

correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 

e honorários de acordo com a Súmula 111 do STJ e com o art. 85, § 3º, do 

CPC. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. 

Na sequência, a autora requereu a antecipação da tutela. É a síntese do 

necessário. Decido. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o 

benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, através de prova material plena ou por prova 

testemunhal, além da comprovação da idade superior a 60 anos para 

homem e 55 anos para a mulher. Segundo as provas documentais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 

propositura da ação, 61 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço e ser de 174 

meses, ou 14 anos e meio, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 

143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito desses outros 

requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor dado à prova 

testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a atividade rural em 

regime de economia família. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu 

art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é 

meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, óbice também verificado na Súmula n. 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas 

pelos trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios 

têm admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados 

“mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. 

PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados 

documentos novos, consubstanciados em escritura de compra de imóvel 

rural e notas fiscais de produtor rural em nome do marido, é de se 

estender esta condição à sua mulher, com vistas à comprovação da 

atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” (STJ – Ação 

Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 

12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente na vasta documentação anexada 

com a peça primeira, em especial a carteira de filiação ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (Id. 4691721), a Declaração de Exercício de 

Atividade Rural (Id. 469170), dentro outros, corroborados pelos 

depoimentos das testemunhas, que afirmaram conhecê-la há 

aproximadamente 30 (trinta) anos, da localidade de “Limpo Grande”, 

localizada em Nossa Senhora do Livramento, onde, segundo, estas, ela 

sempre desenvolveu atividades agrícolas, primeiro com a irmã e o 

cunhado, em seguida com o companheiro proprietário da terra onde vivem 

até os dias de hoje (Ids. 9280579 e 9290597). Vê-se, portanto, que a 

autora preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, diante da 

suficiente comprovação de sua condição de trabalhadora rural pelo 

período exigido em lei (174 meses ou 14 anos e meio). Por fim, 

considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição da autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, 

com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela parte 
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requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe a 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

requerimento administrativo. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, 

que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no 

que se refere à correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, 

os valores deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso 

(Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o pedido de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de 

imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 

3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 4º, II do CPC. Recorro de ofício (Sumula 111 do STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Aniceta Maria da Silva, 

portadora do CPF n. 474877391-04; 2. Filiação: Maria Sindonia da Silva; 3. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 

6.6.2016. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da 

tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023717-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA RIGGIO OAB - SP313057 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 10, do CPC, determino sejam intimadas as partes 

para se manifestarem acerca do teor da certidão Id. 10074840, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004200-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. LUCAS SILVA DE BORBA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Auxílio-Acidente” em face do INSS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, 

Autarquia Federal, igualmente qualificado, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário, ao argumento de ter sofrido redução de sua 

capacidade laboral. Relata ter sido vítima de acidente de trânsito, que 

ocasionou fratura em tornozelo esquerdo e o impediu de trabalhar no 

período de 30.10.2015 a 1.2.2016, permanecendo amparado pela 

Previdência Social, mediante a concessão de auxílio-doença. Argumenta 

que após a consolidação das lesões o INSS lhe deu alta, deixando de 

considerar a redução/limitação de sua capacidade laboral, já que não mais 

reúne condições de desenvolver suas atividades habituais como antes. 

Pede, pois, a procedência do pedido, com a condenação do réu à 

implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta por cento) sobre o 

valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos valores atrasados, 

desde a data da cessação do referido benefício (1.2.2016). Instrui a inicial 

com diversos documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, 

alegando, em síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam 

os juros e a correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. 

Realizou-se perícia médica, tendo o autor reiterado o pedido inicial, com a 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto que o réu nada falou. É o 

relatório. Decido. A concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo 

com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada 

pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é 

concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, 

após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas 

que impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, cabe analisar se o 

autor preenche os requisitos acima mencionados e, por conseguinte, se 

faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando que a sua 

qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu quando da 

concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro clínico do 

segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o benefício 

indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer médico do Sr. 

Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 9101386): “Periciando com 

o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo esquerdo decorrente e 

acidente de trabalho ocorrido em outubro de 2015 de acordo como 

histórico clínico, relatos médicos e histórico de concessão de benefício 

previdenciário, tratado de forma clínica e cirúrgica, estando atualmente 

sem acompanhamento médico e em uso de medicamentos, conforme 

relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial 

que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando sua 

patologia estável clinicamente.” Ainda em resposta aos quesitos, afirmou o 

seguinte (Id. 9827605): “Quais são as sequelas apontadas pelo médico 

perito de acordo com o time IV da avaliação médica, que trazem limitações 

físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado? R. 

Dor, instabilidade hipotrofia, limitação no arco de movimento. Ainda, de 

acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as 

sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente? 

R. Permanente. As lesões já se encontram consolidadas? R. Sim. 

Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, 

atestada por 02 peritos médicos, e considerando que a sequela é 

permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de 

movimentos de do, instabilidade, hipotrofia, dorsiflexão, flexão, tendo em 

vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 50% 

(repercussão média)? Ainda que seja considerada mínima ou em grau 

leve? Nos termos da avaliação médica juntada. R. Sim, quadro de dor 

crônica, edema e limitação no arco de movimento. As sequelas causam 

dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? R. Sim.” 

Como se vê, apesar de o autor não estar incapacitado para o labor, a 

lesão por ele sofrida em decorrência de acidente de trânsito reduziu sua 

capacidade para exercer as atividades habituais que antes exercia, uma 

vez que apresenta quadro de dor crônica e necessita de maior esforço na 

execução dessas atividades, mormente por depender do membro atingido 

no desenvolvimento das funções que já exerceu de almoxarife e frentista, 

como constatado na perícia médica, fazendo, portanto, jus ao benefício 

indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes assim se posicionou a 

jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORATIVA 

PARCIAL – POSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – PERDA AUDITIVA 

DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUESTÃO DE ORDEM DAS 

ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. (...) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, 

art.86). (...)”(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 

5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) “REEXAME NECESSÁRIO - INSS - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS 

REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL TESTIFICADA PELA PERÍCIA - 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO 

MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - 

JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE 
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POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 

- ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE 

– MANUTENÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente 

testificado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de trabalho, a autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas 

funções laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O 

termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, 

quando este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 

119326/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Maria Aparecida Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos 

autos, como visto acima, restou devidamente comprovado o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

impondo-se, por isso, a concessão do benefício. Quanto à data inicial do 

benefício, de acordo com o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, “O 

auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença”. Não havendo, pois, auxílio-doença, o termo inicial é a data 

do requerimento administrativo ou da citação, quando da ausência de 

requerimento, conforme entendimento pacificado no STJ: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 2. Recurso Especial parcialmente provido.”(STJ – Segunda Turma 

- REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 

5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A 

apresentação do laudo pericial marca apenas e tão somente o livre 

convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, não tendo 

o condão de fixar termo inicial de aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 

6/5/2011). 2. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg 

nos EDcl no AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro 

Meira, j. 25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 16.12.2015, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. 

Quanto ao pedido de antecipação da tutela, não restando constado perigo 

de dano ou de resultado útil do processo, art. 300, do CPC, indefiro o 

pleito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, 

a fim de ordenar a implantação do auxílio-acidente, no valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 

86, da Lei 8213/90, a partir do dia posterior à data da cessação do 

auxílio-doença (17.12.2015), tendo em vista a redução física comprovada 

nos autos, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 

810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando a 

incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados pelo referido 

índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela 

em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de 

mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Lucas Silva de Borba, portador 

do CPF n. 049.001.681-22; 2. Filiação: Roque de Borba e Eliete Conceição 

da Silva Oliveira; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do 

Benefício: 17.12.2015 (dia posterior à cessação do auxílio-doença); 5. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado da 

sentença. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos 

no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, 

à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001497-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MÁRCIA SANTOS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Amparo a Pessoa Portadora de Deficiência”, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, por ser 

hipossuficiente e inválida para o trabalho, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. Relata ser pessoa humilde e 

portadora de hidrocefalia e epilepsia, não reunindo condições de trabalhar, 

pois sofre muita dor de cabeça, tontura, vômitos e esquecimento, tendo 

sido orienta por seu médico a não sair sozinha. Por tais motivos, pleiteia a 

procedência do pleito, a fim de que o benefício seja implantado, com a 

condenação do réu ao pagamento dos valores em atraso desde o 

requerimento administrativo, acrescidos de juros e correção monetária. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Em contestação, o réu 

argumenta que a autora não preenche os requisitos necessários à 

concessão do benefício, de modo que não faz jus ao amparo social 

almejado. Em caso de eventual condenação, pugna pela fixação da data 

da perícia médica judicial como o termo inicial do benefício, bem como seja 

determinada a realização de exames médicos periódicos a cada 2 (dois) 

meses, a cargo do INSS. A perícia médica e o estudo social foram 

realizados, tendo o réu reiterado o pedido de improcedência, enquanto que 

a autora não se pronunciou. É a síntese do necessário. Decido. Extrai-se 

da inicial, que a autora pleiteia a implantação do benefício assistencial ao 

idoso/deficiente, sob a argumentação de ser economicamente miserável e 

enferma, não reunindo, assim, condições de prover o próprio sustento. De 

acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família.” Consideram-se idosas as pessoas com 

idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que possuem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. No que tange à incapacidade da autora, o Sr. Perito 

Judicial foi objetivo ao concluir que: “com base nos elementos e fatos 

expostos, concluiu-se que a pericianda apresenta capacidade laboral. Não 

apresenta limitação para a vida independente” (Id. 4531658). Em 

discussão afirmou que: “Pericianda com diagnóstico de epilepsia e 

hidrocefalia comunicante, estando atualmente em acompanhamento 

médico e uso de medicamentos. Não apresenta alteração ao exame clínico 

pericial e complementar que a incapacite para a atividade laboral, estando 

compensadas suas patologias.” Como se vê, durante o exame médico, a 

autora não logrou êxito na comprovação da alegada incapacidade que lhe 

permita ser amparada pela Previdência Social. Desse modo, embora o 

estudo social realizado confirme a condição de miserabilidade que 

justificaria o deferimento do benefício assistencial, na medida em que 

contatou que a autora reside apenas com a filha de 10 anos e que a única 

renda da família perfaz o montante de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta 
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e oito reais), não tendo ela comprovado a sua condição de 

deficiente/incapacitada, não há se falar em acolhimento do pleito. Ademais, 

de acordo com o inciso V, do art. 203, da Constituição Federal ao 

estabelece que "A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivo: (...) 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 tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nesse raciocínio, considerando que a autora não 

comprovou ser portadora de doença ou deficiência que a impeça de 

trabalhar, ainda que não possua meios de prover a própria manutenção ou 

de tê-la provida pela família, não há se falar em concessão do benefício 

pleiteado. Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, 

c/c art. 203, V, da Constituição Federal, julgo improcedente o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

trabalho desenvolvido pelo profissional e o pouco tempo exigido para os 

seus serviços. Suspendo, porém, a cobrança por 5 (cinco) anos, em 

virtude da gratuidade da justiça ou até que se perca a condição de 

insuficiência (art. 98). Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002342-22.2016.8.11.0002

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, MANOEL GOMES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação de Tutela 

Liminar Inaudita Altera Pars”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário, por ser idoso e hipossuficiente, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Relatou estar com mais 

de 65 anos de idade e não possuir meios de suprir as suas necessidades 

mínimas, já que possui gastos constantes com medicamentos, além das 

despesas mensais com alimentação, água e luz. Por tais motivos, pleiteou 

a antecipação de tutela, a fim de que o benefício fosse implantado e o réu 

condenado ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e 

correção monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. Em 

contestação, o réu argumentou que o autor não preencheu os requisitos 

necessários à concessão do benefício, de modo que não faz jus ao 

amparo social almejado, sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que 

foi afastada no despacho saneador. Em caso de eventual condenação, 

pugnou pela fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei 

n. 9.494/1997, bem como a fixação da data da juntada do estudo social 

como termo inicial do benefício. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo e juntou 

documentos. Em impugnação à contestação, o autor reitera os termos da 

inicial. Realizou-se estudo social, cujo relatório aportou aos autos no Id. 

10788502. Instados a se manifestarem sobre o laudo social, a parte autora 

reiterou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto que o réu 

nada falou (Id. 11198976). É a síntese do necessário. Decido. Segundo se 

extrai da inicial, o autor pleiteia a implantação do benefício assistencial ao 

idoso/deficiente, sob a argumentação de ser economicamente miserável e 

idoso, não reunindo, assim, condições de prover o próprio sustento. De 

acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família.”. Consideram-se idosas as pessoas com 

idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que possuem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade de Id. 1999232 comprovam que o 

autor contava com 83 anos de idade quando da propositura da ação, 

restando, portanto, verificar se, de fato, ele e sua família são pessoas 

economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido está 

firmado nesses requisitos. De acordo com o estudo social realizado pela 

Assistente Social Eliane Menezes Vicente, o autor mora apenas com a 

esposa, em casa própria, e a única renda fixa auferida pela família é a 

aposentadoria de sua cônjuge (págs. 49-50 do Id. 10788502). Colhe-se, 

ainda, do referido relatório, que o autor vive da ajuda que recebe dos 

filhos, pois a renda auferida pela esposa não basta para suprir as 

necessidades básicas da família, já que, além das despesas basilares 

mensais tais como alimentação, luz, água, etc., ainda possui gastos com 

medicamentos (pág. 49 do Id. 10788502), o que faz concluir que, de fato, 

a família é economicamente necessitada a fazer jus ao amparo social 

pleiteado. Até porque, de acordo com a pacífica jurisprudência, o benefício 

previdenciário já concedido a outro membro da família não pode ser 

computado para fins de cálculo da renda per capta familiar (RE 580963 – 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.4.2013, p. 14.11.2013). No 

mesmo sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, 

QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 

1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RESP 1.112.557/MG, REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR 

DE UM SALÁRIO MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO QUE FAÇA PARTE DO 

NÚCLEO FAMILIAR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 34, PARÁG. 

ÚNICO, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.355.052/SP, JULGADO SOB 

O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 

1.112.557/MG, representativo de controvérsia, DJe 20.11.2009, pacificou 

o entendimento de que a limitação do valor da renda per capita familiar não 

deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não 

possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 2. Do 

mesmo modo, firmou-se a orientação, na análise do REsp. 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, de que o art. 34, parág. único da 

Lei 10.741/2003 deve ser interpretado analogicamente, de modo que 

outros benefícios já concedidos a outro membro da família possam ser 

excluídos do cálculo da renda familiar para fins de concessão de benefício 

assistencial. 3. Agravo Regimental do INSS a que se nega provimento.” 

(STJ - AgRg no AREsp 319.889/PR – Primeira Turma, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 6.12.2016, p. DJe 3.2.2017) Nesse 

raciocínio, pode-se concluir que a renda per capta familiar do autor é 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, fazendo, portanto, jus ao 

amparo social pleiteado, nos termos do inciso V, do art. 203, da 

Constituição Federal, que assim estabelece: "A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivo: (...) 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 tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei." Por fim, considerando o 

teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor 

de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1024019/4/2018 Página 548 de 597



providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, 

com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição 

Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao 

idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir de 1.11.2014, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas 

de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, 

que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no 

que se refere à correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, 

os valores deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso 

(Súmulas ns. 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de mora 

devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência 

da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

a partir da citação. Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos 

do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de 

outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Recorro de ofício 

(Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Manoel Gomes, portador do CPF n. 044.029.369-34; 2. 

Filiação: João Gomes e Albina Moreti; 3. Benefício Concedido: LOAS – 

Benefício Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 1.11.2014. Prazo para o 

cumprimento da sentença (implantação do benefício): 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004642-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário, 

por ser idosa e hipossuficiente, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. Relatou estar com 67 anos de idade e não 

possuir meios de suprir as suas necessidades mínimas, já que possui 

gastos constantes com medicamentos, além das despesas mensais com 

alimentação, água e luz. Por tais motivos, pleiteou a antecipação de tutela, 

a fim de que o benefício fosse implantado e o réu condenado ao 

pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção 

monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu se insurgiu, 

inicialmente, contra o pedido de antecipação de tutela, argumentando, na 

sequência, que a autora não preencheu os requisitos necessários à 

concessão do benefício, de modo que não faz jus ao amparo social 

almejado, sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que foi afastada 

no despacho saneador. Em caso de eventual condenação, pugnou pela 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e honorários em patamar compatível com a simplicidade do 

tema, além de isenção das custas e despesas processuais. Alegou, por 

fim, que este juízo deve se manifestar especificamente sobre as matérias 

constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual 

recurso extremo e juntou documentos. Realizou-se estudo social, tendo o 

INSS reiterado o pedido de improcedência, enquanto que a autora reiterou 

o pedido de antecipação da tutela. É a síntese do necessário. Decido. 

Segundo se extrai da inicial, o autor pleiteia a implantação do benefício 

assistencial ao idoso/deficiente, sob a argumentação de ser 

economicamente miserável e idoso, não reunindo, assim, condições de 

prover o próprio sustento. De acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O 

benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo 

mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.” Consideram-se idosas 

as pessoas com idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que 

possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 

conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade Id. 3703357 – pg. 4, comprovam 

que a autora contava com 67 anos de idade quando da propositura da 

ação, restando, portanto, verificar se, de fato, ela e sua família são 

pessoas economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido 

está firmado nesses requisitos. De acordo com o estudo social realizado 

pela Assistente Social Holanda Casturina Campos, a autora reside 

sozinha, em casa própria e possui um salão acoplado à sua residência 

que aluga para uma pequena loja de confecções de propriedade do Sr. 

Juraci e que, além de cuidar desse comércio, ainda, faz bicos como 

costureira, perfazendo uma renda média de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Também restou consignado no relatório social que a residência da autora 

está toda mobilhada com móveis novos, descritos como sendo: “uma cama 

quim, guarda-roupa e ar condicionado, na cozinha há geladeira, fogão, 

armários e mesa com seis cadeiras, na sala tem apenas um frízer e uma 

teve pequena” (sic). Segundo os relatos da Sra. Holanda, a autora é 

hipertensa, faz tratamento da coluna, recebe acompanhamento por 

problemas de cálculo renal e depende dos filhos para adquirir os 

medicamentos (losartana 50mg e levordi 88mg) que não contemplados 

pelo SUS. Assim, com base nas informações colhidas, se poderia concluir 

que a renda per capita da família supera ¼ do salário mínimo a ensejar a 

concessão do benefício. Todavia, considerando, para essa apuração, os 

gastos mensais da autora com as despesas básica, o fato de ser enferma 

e de fazer uso de medicamentos não disponíveis na rede pública, somado 

à instabilidade da renda por ela auferida (“bicos”), indubitavelmente, essa 

renda fica muito aquém do necessário à sua subsistência. O Superior 

Tribunal de Justiça em recurso repetitivo firmou o entendimento de que a 

renda familiar per capita não deve ser o único elemento considerado para 

atestar a miserabilidade do beneficiado, segundo se infere do julgado “in 

verbis”: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO 

POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO 

NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. 1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de 

contribuição à Seguridade Social, 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. 2. 

Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela 

Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício 

assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não 

possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua 

renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 3. O 
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egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a 

constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, 

no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, 

DJU 1.6.2001). 4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a 

dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia 

das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser 

interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e 

economicamente vulnerável. 5. A limitação do valor da renda per capita 

familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a 

pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se 

aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade 

quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 6. 

Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento 

motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de 

provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per 

capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de 

miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação 

do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o 

seu direito de julgar. 7. Recurso Especial provido.” (REsp 1112557/MG – 

Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009, 

DJe 20.11.2009) Confere-se ainda: “A Terceira Seção, no julgamento do 

RESp n. 1.112.557/MG, sob o rito dos repetitivos, consolidou a orientação 

segundo a qual o critério objetivo de renda per capita mensal inferior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo - previsto no art. 20, § 3°, da Lei 8.742/1993 

- não é o único parâmetro para aferir hipossuficiência, que poderá ser 

aferida por outros meios de prova.” (AgInt no AREsp 450.607/SP – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 22.8.2017, DJe 4.10.2017) 

Esse entendimento acompanha o inciso V, do art. 203, da Constituição 

Federal ao estabelece que "A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e 

tem por objetivo: (...) 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 tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei." Nota-se, pois, que o objetivo da Lei Maior é 

garantir assistência social aos impossibilitados de prover o próprio 

sustento ou de tê-lo provido por sua família, daí a necessidade de se 

analisar o caso concreto, sem se considerar a renda per capita familiar 

como única forma de comprovar que a pessoa não possui outros meios 

para prover a própria manutenção, como ocorre no presente caso, pois 

embora a renda da família supere esse limite, as despesas mensais da 

casa impedem a requerente de manter-se dignamente. Assim, restando 

comprovada a sua condição de miserável na forma da lei, faz ela jus ao 

acolhimento do pedido. Quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, assinalo 

que tal exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Por fim, considerando o teor das provas 

produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 

300, do CPC, e levando-se em conta a condição da autora de pessoa 

humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do 

benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão 

concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação 

da tutela de urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo 

de dano. Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, 

agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, 

JTJ 302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 

dias, independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do 

exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da 

Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, 

V da referida lei federal, no valor de 1(um) salário mínimo mensal, a partir 

da data do requerimento administrativo (3.5.2016), declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez e, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 

7.603/2001). Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 

2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para os seus 

serviços. Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado 

não ultrapassar 1.000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Maria da Glória de 

Oliveira, portadora do CPF n. 346809771-91; 2. Filiação: João Alves de 

Oliveira e Maria Santana de Andrade; 3. Benefício Concedido: LOAS – 

Benefício Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 3.5.2016. Prazo para o 

cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002921-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO LAURENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, RONDOLFO LAURENTINO DA SILVA, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Benefício Assistencial ao Idoso – LOAS, 

com Pedido de Tutela Antecipada”, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do 

benefício previdenciário, por ser idoso e hipossuficiente, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Relatou estar com mais 

de 65 (sessenta e cinco) anos e ter pleiteado administrativamente o 

benefício assistencial que, todavia, foi negado pelo réu por não 

reconhecer a sua condição de miserabilidade. Por tais motivos, pleiteou a 

antecipação de tutela, a fim de que o benefício fosse implantado e o réu 

condenado ao pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e 

correção monetária. O pedido veio instruído com diversos documentos. A 

antecipação de tutela foi indeferida. Em contestação, o réu argumentou 

que o autor não preencheu os requisitos necessários à concessão do 

benefício, de modo que não faz jus ao amparo social almejado, 

sustentando, ainda, a prescrição quinquenal, que foi afastada no 

despacho saneador. Em caso de eventual condenação, pugnou pela 

fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997, bem como a fixação da data da juntada do estudo social como 

termo inicial do benefício. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial. 

Realizou-se estudo social, cujo relatório aportou aos autos no Id. 

11020236. As partes foram intimadas para se pronunciarem a respeito do 

laudo social, tendo o autor reiterado os termos da inicial, enquanto que a 

ré nada falou. É a síntese do necessário. Decido. Segundo se extrai da 

inicial, o autor pleiteia a implantação do benefício assistencial ao 

idoso/deficiente, sob a argumentação de ser economicamente miserável e 

idoso, não reunindo, assim, condições de prover o próprio sustento. De 

acordo com o art. 20, da Lei 8.742/93, “O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família.”. Consideram-se idosas as pessoas com 

idade superior a 65 anos e deficientes aqueles que possuem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas, 
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conforme prevê o § 2º do referido artigo. O § 3º, por sua vez, considera 

como incapazes de promover o próprio sustento as pessoas cuja renda 

mensal per capita da família seja inferior a ¼ do salário-mínimo. Conclui-se, 

portanto, que para a concessão do benefício de amparo social é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: possuir renda per 

capita familiar inferior a ¼ o salário mínimo, em qualquer caso e, ainda, aos 

idosos, a idade de 65 anos e aos incapazes a comprovação da 

incapacidade alegada. Os documentos que instruem o pleito, 

especificamente a carteira de identidade de Id. 1999232 comprovam que o 

autor contava com 83 anos de idade quando da propositura da ação, 

restando, portanto, verificar se, de fato, ele e sua família são pessoas 

economicamente miseráveis na forma da lei, já que o seu pedido está 

firmado nesses requisitos. De acordo com o estudo social realizado pela 

Assistente Social Eliane Menezes Vicente, o autor mora apenas com a 

esposa, em casa própria, e a única renda fixa auferida pela família é a 

bolsa família de sua cônjuge no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e 

sete reais). Colhe-se, ainda, do referido relatório, que o autor vive da 

ajuda que recebe dos filhos, pois a renda auferida pela esposa não basta 

para suprir as necessidades básicas da família, já que, além das 

despesas basilares mensais tais como alimentação, luz, água, etc., ainda 

possui gastos com medicamentos, o que faz concluir que, de fato, a 

família é economicamente necessitada a fazer jus ao amparo social 

pleiteado. Até porque, de acordo com a pacífica jurisprudência, o benefício 

previdenciário já concedido a outro membro da família não pode ser 

computado para fins de cálculo da renda per capta familiar (RE 580963 – 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.4.2013, p. 14.11.2013). No 

mesmo sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, 

QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 

1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RESP 1.112.557/MG, REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR 

DE UM SALÁRIO MÍNIMO RECEBIDO POR IDOSO QUE FAÇA PARTE DO 

NÚCLEO FAMILIAR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 34, PARÁG. 

ÚNICO, DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.355.052/SP, JULGADO SOB 

O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 

1.112.557/MG, representativo de controvérsia, DJe 20.11.2009, pacificou 

o entendimento de que a limitação do valor da renda per capita familiar não 

deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não 

possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a 

necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando 

comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 2. Do 

mesmo modo, firmou-se a orientação, na análise do REsp. 1.355.052/SP, 

julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, de que o art. 34, parág. único da 

Lei 10.741/2003 deve ser interpretado analogicamente, de modo que 

outros benefícios já concedidos a outro membro da família possam ser 

excluídos do cálculo da renda familiar para fins de concessão de benefício 

assistencial. 3. Agravo Regimental do INSS a que se nega provimento.” 

(STJ - AgRg no AREsp 319.889/PR – Primeira Turma, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 6.12.2016, p. DJe 3.2.2017) Nesse 

raciocínio, pode-se concluir que a renda per capta familiar do autor é 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo, fazendo, portanto, jus ao 

amparo social pleiteado, nos termos do inciso V, do art. 203, da 

Constituição Federal, que assim estabelece: "A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivo: (...) 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 tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei." Por fim, considerando o 

teor das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição do autor 

de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, 

com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, V, da Constituição 

Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação, condenando o requerido a conceder-lhe o benefício assistencial ao 

idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, V da referida lei federal, 

no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir de 24.4.2015 (data do 

pedido administrativo), declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez e, em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, 

determinando a incidência do IPCA-E, os valores deverão ser atualizados 

pelo referido índice, incidindo tal correção desde a data do vencimento de 

cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 

Os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao 

ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. Concedo o pedido de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de 

imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas vencidas até o momento 

da prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, 

§§ 2º e 4º, II, do CPC. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência 

aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Rondolfo Laurentino da Silva, 

portador do CPF n. 595.170.501-00; 2. Filiação: Francisco Laurentino da 

Silva e Dorca Maria da Silva; 3. Benefício Concedido: LOAS – Benefício 

Assistencial; 4. Data inicial do Benefício: 24.4.2015. Prazo para o 

cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que de direito. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006386-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE PAULO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. Alegando-se 

na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), ressaltando 

que as partes manifestaram desinteresse na realização da audiência de 

conciliação, conforme se infere da petição inicial, bem como do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo 

réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006386-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE PAULO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que por problemas técnicos não foi possível a 
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localização e inserção dos vídeos gravados em audiência nos autos, 

tampouco a localização destes, designo a renovação do ato para o dia 

6.6.2018, às 14h30min, devendo ser intimadas a parte autora e seus 

procuradores. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE EMILIA DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante da assertiva, devidamente confirmada via sistema, de que a 

presente ação é idêntica à que tramita perante a 1º Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta comarca (1001351-75.2018.8.11.0002), e da 

desistência formulada pela parte autora em relação a este feito, declaro, 

por sentença, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, segunda figura, em razão da ocorrência de litispendência. 

Custas pela parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, 

tendo em vista a ausência de contestação. Homologo a desistência do 

prazo recursal. Dou a presente por publicada e as partes intimadas neste 

ato. Registre-se. Proceda-se às baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE EMILIA DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 

(ADVOGADO)

LETICIA SOUZA COSTA OAB - MT18682/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante da assertiva, devidamente confirmada via sistema, de que a 

presente ação é idêntica à que tramita perante a 1º Vara Especializada de 

Fazenda Pública desta comarca (1001351-75.2018.8.11.0002), e da 

desistência formulada pela parte autora em relação a este feito, declaro, 

por sentença, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, segunda figura, em razão da ocorrência de litispendência. 

Custas pela parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, 

tendo em vista a ausência de contestação. Homologo a desistência do 

prazo recursal. Dou a presente por publicada e as partes intimadas neste 

ato. Registre-se. Proceda-se às baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004427-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. LEONARDO JOSÉ DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Concessão de Auxílio-acidente” em face do INSS – INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trânsito, que ocasionou “fratura do membro superior 

esquerdo” e o impediu de trabalhar no período de 12.3.2015 a 15.4.2015, 

permanecendo amparado pela Previdência Social, mediante a concessão 

de auxílio-doença. Argumenta que após a consolidação das lesões o INSS 

lhe deu alta, deixando de considerar a redução/limitação de sua 

capacidade laboral, já que não mais reúne condições de desenvolver suas 

atividades habituais como antes. Pede, pois, a procedência do pedido, com 

a condenação do réu à implantação do auxílio-acidente em 50% (cinquenta 

por cento) sobre o valor do auxílio-doença, bem como ao pagamento dos 

valores atrasados, desde a data da cessação do auxílio-doença 

(15.4.2015), além das 12 parcelas vincendas. Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em 

síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. Realizou-se 

perícia médica, cujo laudo foi impugnado pela parte autora, que alega 

haver contradição entre o parecer do perito judicial e o material juntado 

aos autos com a inicial, especialmente o laudo pericial contido em 

processo judicial que tramitou perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá e 

concluiu pela existência de sequelas definitivas/permanentes no membro 

lesionado, apontando incapacidade funcional e permanente, avaliada em 

50% de perda. Por tais motivos, requer a renovação do ato pericial a ser 

realizado por profissional especializado em ortopedia ou que sejam 

respondidos os quesitos suplementares, nos termos do art. 480, do CPC. 

Ao final, pugna pela antecipação da tutela. O réu registrou sua 

concordância com o laudo pericial. É o relatório. Decido. Inicialmente, antes 

de adentrar o mérito, cumpre assinalar que a impugnação ao laudo pericial 

não merece guarida, tendo em vista que o referido laudo mostrou-se 

objetivo e esclarecedor quando à condição física do periciando, cuja 

conclusão médica se estabeleceu por meio de exame clínico e documental, 

cabendo salientar, nesse particular, que ao autor incumbe o dever de 

subsidiar o ato pericial com a apresentação de exames médicos atuais, o 

que, todavia, aconteceu. Cumpre esclarecer, ainda, que o laudo médico 

trazido com a inicial e tido como contrário ao parecer do Perito Judicial, 

trata de documento unilateral que não pode ser acolhido como prova 

absoluta da condição física do autor, sobretudo por ter sido realizado há 

mais de ano antes da perícia feita nos autos (20.5.2016) e pouco tempo 

depois das lesões, ocasião em que a condição física do obreiro 

certamente era outra. Desta feita, não se visualizando irregularidades ou 

inconsistências no laudo pericial impugnado, especialmente porque o 

próprio periciando deixou de trazer aos autos laudos, exames ou 

prescrições médicas que corroborassem a conclusão pericial, indefiro o 

pedido de renovação do ato processual. Quanto ao mérito, cabe assinalar 

que a concessão do benefício de auxílio-acidente, de acordo com o art. 

86, da Lei 8213/91 “será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (Redação dada 

pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o auxílio-acidente é 

concedido como pagamento de indenização mensal ao segurado quando, 

após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultar sequelas 

que impliquem a redução de sua capacidade para o labor, ou seja, 

diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, o 

objetivo desse benefício não é substituir a renda do trabalhador, mas 

complementá-la em virtude da limitação sofrida em decorrência do 

trabalho. Desse modo, para que obreiro faça jus ao benefício ele deve 

comprovar 1 – a ocorrência do acidente de qualquer natureza; 2 – a lesão 

em decorrência do acidente; 3 – a consolidação da lesão e a consequente 

redução da capacidade laborativa. Quanto ao acidente e à alegada 

redução da capacidade laborativa do autor, impende destacar que os 

documentos contidos nos autos comprovam ter ele sofrido um acidente 

automobilístico em 24.1.2015 e, por conta disso, se afastado do trabalho 

no período de 12.3.2015 a 25.4.2015, recebendo auxílio-doença (31). 

Quatro meses depois, em 20.5.2015, realizada avaliação médica para fins 

de conciliação em processo concernente ao seguro obrigatório, 

constatou-se que o autor portava sequelas que, à época, foram 

classificadas como “dano anatômico e/ou funcional permanente que 

comprometa de forma global algum segmento corporal da vítima” (sic), com 

incapacidade em grau 50% (cinquenta por cento) (Id 8101901). Todavia, 

passados quase 3 (três) anos, quando da realização da perícia médica 

judicial designada nos autos, o Sr. Perito, Doutor João Leopoldo Baçan, ao 

examinar clinicamente o autor, relatou seu aspecto geral como sendo “bom 

estado geral, eupneico, marcha eubásica, com força e tônus muscular 

preservados nos membros superiores, associado a cicatriz cirúrgica 

hipertrófica em região distal e proximal do braço esquerdo. Articulações 

dos ombros e cotovelos com arco de movimento preservado e sem sinais 

flogísticos.” (sic – pg. 3, Id. 10202415). Em discussão, disse que: 

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do braço esquerdo 

decorrente de acidente de trânsito ocorrido janeiro de 2015, tratado de 

forma cirúrgica, estando atualmente sem acompanhamento médico. Não 

apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o 

incapacite para a sua atividade laboral habitual ou pregressa, como 

também não apresenta redução em sua capacidade laborativa. (sic – pg. 
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4, Id. 10202415). A todos os quesitos formulados pelas partes o Sr. Perito 

esclareceu não haver redução da capacidade laboral do periciando e 

emitiu o seu parecer com a seguinte assertiva: “com base nos elementos e 

fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta capacidade laboral. 

Não apresenta limitação para a vida independente.” (sic – pg. 4, Id. 

10202415). Como se vê, apesar de o autor ter permanecido incapacitado 

por um determinado período, em razão das lesões ocasionadas pelo 

acidente sofrido no ano de 2015, depois de quase três anos, quando já 

consolidada a enfermidade, não lhe restaram sequelas que implicassem 

redução ou limitação de sua capacidade laboral. A jurisprudência 

mato-grossense tem compreendido que o auxílio-acidente só é devido 

quando constatada limitação ou comprometimento da capacidade 

laborativa do obreiro, segundo se infere dos julgados colacionado abaixo 

“mutatis mutandis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE –LAUDO 

PERICIAL – MORDEDURA DE ANIMAL VIVO - REGIÃO ABDOMINAL - 

PROFISSÃO FAXINEIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91 NÃO 

PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91). 2. (...) 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso 

Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a 

relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa 

indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de 

trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado nesse sentido: stj, agrg no aresp 670.113/sp, rel. ministro 

mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; stj, agrg no 

aresp 386.429/sp, rel. ministra Regina Helena Costa, primeira turma, dje de 

17/04/2015. v. agravo regimental improvido. (Agrg noaresp 665.513/sp, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 

22/09/2015, dje 02/10/2015). 3. Apelo desprovido.” (TJMT - Ap 64986/2017 

– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranjk, j, 22.1.2018, p. no DJE 13.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO 

– RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – 

REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – 

REEXAME PREJUDICADO. Não será concedido o auxílio-acidente ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução 

da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei 

n. 8.213/91). “(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no 

julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o 

auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui 

plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, 

portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, 

quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; 

STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).” (TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 165619/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 1.8.2017, p. 

DJE 14.8.2017) No caso dos autos, como visto acima, as lesões sofridas 

pelo autor estão consolidadas, porém seu quadro atual é de plena 

capacidade laboral, uma vez que o exame pericial não apontou qualquer 

comprometimento ou redução da sua capacidade laborativa e não consta 

nos autos outra prova apta a desconstituir a referida prova judicial. Assim, 

não tendo o autor comprovado fato constitutivo de seu direito ao benefício 

de auxílio-acidente, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-acidente, por não restar configurada a redução da capacidade 

laboral do autor, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §

§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo 

o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, nos 

termos insertos no art. 98, do NCPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, neste caso, ao 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tendo em vista a 

comprovação de que não houve acidente de trabalho. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003961-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO TEIXEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MAIKO TEIXEIRA FERREIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária de Concessão de Auxílio-doença com Pedido de Tutela 

Cautelar Requerida em Caráter Antecedente” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, 

em síntese, a concessão do benefício de auxílio-doença, pois, segundo 

alega, está incapacitado para o trabalho, conforme exames e laudos 

médicos carreados com a inicial. Relatou ser segurado da Previdência 

Social e ter se submetido à cirurgia “Bentall de Bonno”, necessitando se 

afastar de suas atividades por 90 (noventa) dias, tendo pleiteado junto ao 

INSS a concessão do auxílio-doença, que, todavia, foi negado pela 

autarquia por suposta falta de carência, apesar de ter sido reconhecida a 

sua incapacidade laborativa. Argumentou, porém, possuir contribuições 

previdenciárias no período de junho de 2011 a março de 2016, fato que, 

segundo alega, não foi considerado pelo réu quando da negativa do 

benefício. Por tais motivos, sustentando, ainda, que até a presente data 

necessita de proteção previdenciária, por sofrer limitações físicas e fazer 

uso contínuo de medicamentos, pede a condenação do réu à implantação 

do auxílio-doença desde o dia 23.3.2016 ou da data do requerimento 

administrativo, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, 

a partir da efetiva constatação da total e permanente incapacidade. 

Instruiu o pedido com diversos documentos. A antecipação de tutela foi 

deferida no despacho inaugural. Em contestação, o réu alegou não terem 

sido preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo a data da realização 

da perícia judicial. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar 

especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de 

defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Realizou-se perícia 

médica, tendo o réu pugnado pela improcedência do pedido, enquanto que 

o autor não se pronunciou. É o relatório. Decido. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está 

condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos 

pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. A qualidade de segurado do autor restou 

devidamente comprovada por meio do extrato do CNIS trazido por ele 

próprio aos autos (Id. 3273615). O mesmo, porém, não se pode dizer em 

relação à carência do benefício, uma vez que o referido extrato contém 

recolhimentos como contribuinte individual das competências de junho de 

2011 a março de 2016, porém com pagamentos efetivados de maneira 

retroativa, todos nos dias 29 de fevereiro, 8 de março e 19 de abril, de 

2016, sendo que a única parcela paga sem atraso foi a de fevereiro de 

2016. A legislação previdenciária veda a inclusão das parcelas pagas em 

atraso antes da primeira paga em dia no cômputo da carência do 

benefício, conforme prevê o art. 27, da Lei 8.213/91 “in verbis”: “Art. 27. 

Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 

contribuições: I – referentes aos períodos a partir da data da filiação ao 

Regime Geral da Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados 

empregados, inclusive os doméstico, e dos trabalhadores avulsos; II – 

realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição 

sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições 
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recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos 

segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, 

respectivamente, os incisos V e VII do art. 11 e do art. 13” Nesse passo, 

pode-se dizer que a decisão do INSS que negou a implantação do 

auxílio-doença ao autor está correta, pois, de fato, ele não preenchia 

todos os requisitos do benefício à época do pedido, embora estivesse 

incapacitado. A jurisprudência é nesse sentido, segundo se infere dos 

julgados a seguir: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE 

LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS COM ATRASO, 

POSTERIORMENTE AO PRIMEIRO RECOLHIMENTO EFETUADO SEM 

ATRASO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE 

QUE PRESERVADA A CONDIÇÃO DE SEGURADO. PEDIDO PROCEDENTE. 

1. É da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso que 

se inicia a contagem do período de carência quando se tratar de 

contribuinte individual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 27, II, da Lei n. 

8.213/1991, não são consideradas, para fins de cômputo do período de 

carência, as contribuições recolhidas com atraso, referentes a 

competências anteriores à data do efetivo pagamento da primeira 

contribuição sem atraso. (...)” (STJ - AR 4.372/SP – Terceira Seção, Rel. 

Ministro Rogério Schietti, j. 13.4.2016, p. DJe 18.4.2016) “PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA URBANA POR IDADE. 

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO. CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 27, II, DA LEI Nº 8.213/1991. PRECEDENTES. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É da data do efetivo pagamento da 

primeira contribuição sem atraso que se inicia a contagem do período de 

carência quando se tratar de contribuinte individual. 2. As contribuições 

previdenciárias recolhidas em atraso, em período anterior ao primeiro 

pagamento sem atraso, não podem ser consideradas para o cômputo do 

período de carência, nos termos do art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991. 

Precedentes. 3.Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1376961/SE – 

Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell, j. 28.5.2013, p. DJe 

4.6.2013) Desta feita, não tendo o autor comprovado fato constitutivo do 

seu direito, por não demonstrar o preenchimento de todos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, impõe-se o não acolhimento do 

pleito. Cumpre salientar, por fim, que a não comprovação da carência do 

benefício dispensa a análise minuciosa do laudo médico pericial realizado, 

pois independentemente de o autor estar ou não incapacitado, o resultado 

em nada modificará a conclusão jurídica. Ainda assim, cabe transcrever 

aqui a conclusão médica do Sr. Perito judicial de que “o periciando 

apresenta capacidade laborativa”, segundo se infere da pg. 4, do Id. 

8041403, o que reforça ainda mais a presente conclusão pelo não 

acolhimento do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial de concessão de benefício previdenciário, declarando 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do 

CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que 

se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, 

do CPC. Havendo interposição de recurso e apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005446-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. MANIEZZO EIRELI - ME (AUTOR)

WILSON ALVARO MANIEZZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. I - Segundo se infere da contestação, o Estado de Mato Grosso 

sustenta, preliminarmente, ser ilegítimo para compor o polo passivo da lide, 

em virtude do contrato firmado com o consórcio VLT Cuiabá – Várzea 

Grande, que prevê a responsabilidade deste por eventuais danos 

causados a terceiros. Todavia, cumpre assinalar que a obra tida como 

causadora do acidente descrito na inicial é notoriamente de ordem pública, 

administrada pelo Estado de Mato Grosso, de modo que incide, no caso em 

comento, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 

37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 927, parágrafo único, do Código 

Civil “in verbis”: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” No 

mesmo sentido: “(...) Em se tratando de responsabilidade objetiva, o 

Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da 

Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição da República” (TJ/MT - Ap 80584/2014 – Quarta Câmara Cível, 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 27.10.2015, p. no DJE 12.11.2015) 

Desta feita, não há se falar em ilegitimidade do ente público estadual para 

compor o polo passivo da presente demanda. Rejeito, portanto, a 

preliminar. II – Quanto ao pedido do autor de chamamento do Consórcio 

VLT para compor a lide, impende esclarecer que, apesar de o Estado de 

Mato Grosso ter alegado que o Consórcio VLT é o verdadeiro responsável 

pelos danos causados em decorrência da execução do contrato, com o 

intuito de ver reconhecida sua ilegitimidade, não houve pedido expresso 

de chamamento deste para compor a lide, segundo se infere da peça de 

defesa. Cabe anotar que, de acordo com o art. 130, do CPC “é admissível 

o chamamento ao processo, requerido pelo réu” e não pelo autor, ou seja, 

o referido manejo processual constitui ato inerente àquele que está sendo 

demandado e não ao demandante. Tanto é verdade que o art. 131, do CPC 

atribui ao réu, na contestação, o requerimento de citação do litisconsorte 

passivo, o que excluiu definitivamente a possibilidade de o autor formular 

pedido nesse sentido. Assim se posicionou a jurisprudência 

mato-grossense em decisão recente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO 

REQUERIDO PELO AUTOR NO MOMENTO DA IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. ILEGAL. TEOR DO ART. 78, DO CPC/1973. RECURSO 

PROVIDO. Levando-se em conta as informações insculpidas nos autos e 

seu encadeamento, bem como o que dispõe o art. 78, do CPC/1973, não é 

possível admitir o aproveitamento do ato de chamamento ao processo à 

maneira que postula o Ministério Público.” (TJMT - AI 140093/2015 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 26.2.2018, p. DJE 5.3.2018) Desta feita, indefiro o pedido de 

chamamento ao processo formulado pelo autor na impugnação. III) Em 

prosseguimento, não havendo outras questões processuais pendentes de 

análise, dou por saneado o feito, por depender a lide de maior dilação 

probatória e, por consequência, defiro o pedido de prova testemunhal 

formulado pelas partes. Fixo, como pontos controvertidos, a comprovação 

da alegada ofensa moral suportada pelos autores e do nexo causal entre 

esse dano e a conduta do ente público que, segundo os ofendidos, teria 

deixado um bloco de concreto fora dos limites das obras do VLT, 

culminando na colisão da roda dianteira do seu veículo e consequente 

capotamento. Para tanto, designo o dia 10 de julho de 2018, às 16h, para 

realização da audiência de instrução e julgamento, com vistas à oitiva de 

testemunhas. Intimem-se as partes, fixando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação do rol de testemunhas, caso não o tenham feito, 

nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, cabendo aos ilustres advogados a 

intimação das testemunhas arroladas, conforme dispõe o art. 455, § 1º, do 

referido instituto processual civil. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanham, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003198-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Vistos, Tendo em vista que por problemas técnicos não foi possível a 

localização e inserção dos vídeos gravados em audiência nos autos, 

tampouco a localização destes, designo a renovação do ato para o dia 

6.6.2018, às 14h15min, devendo ser intimadas a parte autora e seus 

procuradores. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista que por problemas técnicos não foi possível a 

localização e inserção dos vídeos gravados em audiência nos autos, 

tampouco a localização destes, designo a renovação do ato para o dia 

6.6.2018, às 14h45min, devendo ser intimadas a parte autora e seus 

procuradores. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001775-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUELINA FRANCISCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. QUELINA FRANCISCA DA COSTA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Regularmente citado, o requerido 

contestou o pleito, alegando o não preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e, em caso de eventual 

condenação, pediu a fixação da correção monetária e dos juros de acordo 

com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e honorários de acordo com a Súmula 111 

do STJ e com o art. 85, § 3º, do CPC. Concluída a instrução, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua 

vez, não compareceu ao ato. Na sequência, a autora requereu a 

antecipação da tutela. É a síntese do necessário. Decido. De acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Segundo as 

provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 65 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço e ser de 150 meses, ou 12 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a certidão de casamento onde consta a 

profissão de seu cônjuge como lavrador. As testemunhas ouvidas em 

juízo, por sua vez, afirmaram conhecer a autora e sua família desde que 

eram crianças da fazenda onde cresceram, todos trabalhando na 

atividade agrícola, tendo o Sr. Benedito de Oliveira afirmando que o dono 

da fazenda, cedia um “pedaço” de terra para viverem e plantarem e que 

na época da colheita todos o ajudavam para, então, poderem comprar no 

armazém também de propriedade do fazendeiro. Contrário a tudo isso, o 

extrato do CNIS carreado aos autos pelo réu, traz em seus conteúdo 

diversos registros urbanos em nome do esposo da autora, Sr. Oreste 

Sebastião da Costa, nos seguintes períodos: de 26.7.1976 a 27.3.1987 na 

empresa Sadia S. A; de 30.11.1987 a 12.1988 na empresa Colibri 

Construções Metálicas Ltda; de 1.4.1989 a 2.12.1991 na empresa Vértice 

Engenharia Ltda; em 1.4.1993 na empresa Inmetal Indústria e Comércio 

Metalúrgica Ltda; de 1.7.1995 a 27.3.1996 na empresa Frigopam Frigorífico 

Portal da Amazônia Ltda – ME e, por fim, de 2.9.2002 a 10.2004 na 

empresa Roberto Manoel de Arruda-ME. (Id. 6767021) Vê-se, portanto, 

que, diferentemente do que foi alegado na inicial e também nos 

depoimentos colhidos em juízo, a atividade desenvolvida pela autora e sua 

família não era exclusivamente rural, uma vez que o Sr. Orestes, ao 

buscar o sustento no trabalho urbano, descaracterizou a agricultura em 

regime de economia familiar. Aliás, desde o ano seguinte ao do 

casamento, ocorrido 29.7.1975 (Id. 5516748), ele passou a exercer 

atividades urbanas, como visto acima, até o último vínculo empregatício 

que se ultimou em outubro de 2004, não restando, assim, comprovado o 

tempo de exercício de atividade rural suficiente à concessão da 

aposentadoria almejada pela autora, já que completou 55 anos em 2006 e, 

segundo os depoimentos colhidos em audiência, se mudou para a cidade 

aproximadamente em 2007. Em caso semelhante, assim se posicionou a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. INEXISTÊNCIA DE 

RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 1. Sentença proferida e 

publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, sujeita à remessa oficial, 

vez que de valor incerto a condenação imposta ao INSS. Remessa oficial, 

tida por interposta. 2. A comprovação da qualidade de trabalhador rural 

ocorre mediante início de prova material devidamente corroborado pela 

prova testemunhal produzida em juízo, bem assim a implementação do 

requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a parte-autora cumpriu o requisito 

etário. Todavia, o início de prova material apresentado não serviu para a 

comprovação da sua qualidade de segurada especial no período 

equivalente ao prazo de carência, eis que verifica-se a existência de 

vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. Os vínculos empregatícios 

urbanos, desempenhados por períodos expressivos e/ou em regime 

celetista, são incompatíveis com qualidade de segurado especial, pois 

descaracterizam a condição de trabalhador rural em regime de economia 

familiar. Tendo em conta a ausência da prova material hábil a comprovar o 

exercício da atividade campesina, a parte-autora não faz jus ao benefício 

vindicado. 4. Diante da ausência de documentos que demonstrem 

atividade rural da parte-autora não se reconhece o direito ao benefício de 

aposentadoria rural por idade, eis que não é admitida prova 
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exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 do TRF/1ª Região e 

149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia o Direito 

Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum 

eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante novas 

circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão ex-ofício 

da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do valores 

desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de natureza 

alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa oficial, tida 

por interposta, providas para reformar a sentença e julgar improcedente o 

pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS e 

à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – ACORDAO 

00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal João Luiz de 

Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. PROVA INIDÔNEA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como necessário início 

razoável de prova material do labor rural documentos confeccionados em 

momento próximo ao ajuizamento da ação, em especial quando não 

encontram sintonia com o conjunto probatório dos autos. 2. No caso em 

apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo urbano, assentado na 

CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) às fls. 166, como 

servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período de 2002 a 2004, 

além de ter gozado de auxílio-doença na condição de servidora durante o 

período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, que a parte autora é 

beneficiária de pensão por morte urbana, o que afasta a alegação de que 

a autora se dedicava às atividades campesinas em regime de economia 

familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de tempo de exercício de 

atividade rural em prova exclusivamente testemunhal. 4. Apelação do INSS 

e remessa oficial, tida por interposta, providas. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 

– Primeira Turma, ACORDAO 00166756220164019199, Rel. Des. Federal 

Carlos Augusto Pires Brandão, p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se 

desincumbido de seu mister de comprovar os fatos constitutivos do direito 

em que se funda a ação, não há se falar em concessão do benefício. 

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado 

exercício de atividade rurícola suficiente à carência do benefício, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 

III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até 

que se perca a condição legal de necessitada, nos termos insertos no art. 

98, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004567-15.2016.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. ALBERTINA VIEIRA DE ARRUDA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Auxílio-doença ou Aposentadoria por Invalidez 

c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Liminar Inaudita Altera 

Pars”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, 

Autarquia Federal, objetivando a concessão do auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez porque, segundo alega, está incapacitada 

para o trabalho, conforme exames e laudos médicos carreados com a 

inicial. Relatou contar com 57 (cinquenta e sete) anos de idade, ser 

portadora de doenças ortopédicas incapacitantes e não possuir meios de 

garantir a própria sobrevivência, já que precisa adquirir medicamentos de 

uso contínuo, o que penaliza ainda mais a sua situação. Por tais motivos, 

requereu a procedência do pleito, com a implantação do benefício por 

incapacidade laborativa, com o pagamento das parcelas vencidas. O 

pedido veio instruído com cópia de alguns documentos. A tutela 

antecipatória foi indeferida na decisão primeira. Em contestação, o réu 

refutou inicialmente a pretendida antecipação da tutela, alegando, no 

mérito, não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão dos benefícios, enfatizando que a autora não ostenta a 

qualidade de segurada, tampouco incapacidade laborativa. Em caso de 

eventual condenação, pediu a fixação de juros e correção monetária de 

acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 

11.960/09, bem como a fixação da data da juntada do laudo pericial aos 

autos como o termo inicial o benefício. Realizou-se perícia médica, com a 

intimação das partes para manifestação, tendo a autora reiterado o pedido 

de antecipação de tutela, enquanto que o réu apenas registrou ciência. É o 

re la tó r i o .  De c i d o .  A  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. Quanto à qualidade de segurada da autora e à 

carência do benefício, ambas restaram devidamente comprovadas por 

meio do extrato do CNIS (Id. n. 4965949), no qual se verifica que desde o 

ano de 1987, ela vem contribuindo com a Previdência Social, com último 

recolhimento em 8.9.2015 (pg. 6), na condição de empregada doméstica 

sem comprovação de vínculo, de modo que só serão desconstituídas se a 

autora não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade 

laborativa que a tenha impedido de manter as contribuições 

previdenciárias, restando, pois, verificar se, de fato, ela está inapta para o 

labor. Os documentos médicos carreados aos autos dão conta de que 

confirmar que desde o ano de 2014 a autora vem tratando de 

enfermidades ortopédicas, mediante fisioterapia e medicação, segundo se 

infere do atestado Id. 3690626, datado de 24.9.2014, bem como dos 

exames Id 3690621, informações que foram confirmadas pela perícia 

médica realizada nos autos, segundo se infere dos relatos do Sr. Perito 

Judicial “in verbis”: “Pericianda com diagnóstico de transtorno dos discos 

lombares associado a radiculopatia, espondilopatia traumática e lombalgia 

crônica, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos, 

conforme relato. Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral 

lombar, descompensada clinicamente, estando inapta temporariamente 

para a sua atividade laboral habitual.” (Id. 8713136) Em resposta aos 

quesitos, o Sr. Perito disse que a autora está incapacitada para exercer 

sua atividade habitual com início provável em junho de 2017, enfatizando, 

porém, não ser possível afirmar a presença de incapacidade pregressa. 

(Id. 8713136 – pg. 6) Afirmou, ainda, que a pericianda necessita de 

tratamento clínico, com afastamento laboral por 120 (cento e vinte) dias. A 

despeito disso, imperioso destacar que, de acordo com os exames 

médicos já mencionados mais acima, a autora vem tratando da mesma 

doença que, segundo o médico nomeado, é de natureza degenerativa, 

desde 2014, o que faz presumir que desde essa época ela já não possuía 

condições de trabalhar. Até porque, como bem relatou a perícia médica, 

houve agravamento do quadro clínico em razão da própria natureza 

degenerativa da lesão. (Id. 8713136 – pg 6). Nesse contexto, 

considerando a patologia da autora somado à sua atual idade (quase 60 

anos) e, ainda, às funções que sempre exerceu (empregada doméstica e 

diarista), pode-se concluir que, ainda que ela se submeta a eventual 

processo de reabilitação, dificilmente conseguirá se reinserir no 

competitivo mercado de trabalho, o que enseja o reconhecimento de sua 

invalidez profissional. A jurisprudência tem compreendido que a invalidez 

não deve ser estabelecida unicamente com base nas condições físicas da 

segurada, mas também em suas condições socioeconômica, profissional e 

cultural, segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 
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Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural da segurada para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição do autor de pessoa enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

de urgência, ante a constatação do perigo de dano[1]. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 86, ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o 

pedido formulado na inicial, condenando o réu à implantação do 

auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (15.4.2016 – 

Id. 3690632), com a conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da 

data da juntada do laudo pericial aos autos (5.7.2017)[2], momento da 

comprovação da incapacidade da autora para o exercício de função 

laborativa, além do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

devendo ser descontadas as parcelas já pagas pelo INSS, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, acrescida de 

juros de mora a incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a 

vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. Concedo o pedido de antecipação de tutela, 

nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 

870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 

1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, deverá ser aplicada de 

acordo com o referido índice. Condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas até o 

momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e 

no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício 

(Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Albertina Vieira de Arruda, portador do CPF n. 

503.550.071-34; 2. Filiação: Marcos Tazio da Silva e Juliana da Silveira; 3. 

Benefício Concedido: auxílio-doença convertido em aposentadoria por 

invalidez; 4. Data inicial do Benefício: auxílio-doença: 15.4.2016 

(requerimento administrativo), conversão em aposentadoria em 5.7.2017; 

5. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de matéria que 

envolve verba de caráter alimentício e de difícil reparação ulterior, é 

permitido ao Magistrado conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos 

efeitos da tutela, estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” 

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado 

no DJE 16.3.2018) [2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – 

Primeira Turma, Rel. Des. Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 

1.6.2016)
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Processo Número: 1001916-73.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MAURICIO LEOCADIO DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença desde a 

cessação, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez 

porque, segundo alega, está incapacitado para o trabalho, conforme 

exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ter sofrido 

acidente de trabalho em 5.6.2014, quando foi atingido por um veículo que 

avançou na contramão, vindo a sofrer lesão em seu quadril, tendo 

permanecido por 3 (três) meses na dependência de cadeira de rodas para 

se locomover e posteriormente de muletas e bengala, situação que 

persiste até os dias de hoje. Disse que atualmente faz tratamento médico 

com especialista e se submeterá a nova cirurgia de prótese total do 

quadril, pois ainda possui fixada em seu lado direito uma placa e seis 

parafusos, não disponde de aptidão para trabalhar, especialmente porque 

houve evolução do seu quadro clínico para osteoartrose da articulação 

coxo femural direito, acarretando processo doloroso, limitação dos 

movimentos de flexoestensão do quadril, limitação da rotação interna e 

externa, além de dores quando fica sentado ou em pé por muito tempo. 

Aduziu que por conta de sua incapacidade permaneceu amparado pela 

Previdência Social no período de 5.6.2014 a 30.3.2016, quando o benefício 

foi cessado pelo INSS, mesmo estando incapacitado para o labor, 

conforme atestado e documentos médicos comprobatórios do seu quadro 

clínico. Por tais motivos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, 

a fim de que o auxílio-doença fosse implantado e mantido até que a 

confirmação de qual o benefício deverá ser concedido. O pedido veio 

acompanhado de alguns documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Em contestação, o réu alegou não terem 

sido preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença. Realizou-se perícia médica, tendo o autor 

pugnado pelo acolhimento do laudo, enquanto que o réu apenas registrou 

ciência. É o relatório. Decido. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora e a carência 

do benefício foram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

benefício até a cessação em 30.3.2016, e só serão desconstituídas se o 

autor não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade laborativa 
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que o tenha impedido de manter as contribuições previdenciárias, 

restando, pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. Os 

documentos médicos carreados aos autos dão conta de que confirmar 

todo o arrazoado na inicial acerca do acidente e das lesões sofridas pelo 

autor, que o impediram de trabalhar, informações que foram confirmadas 

pela perícia médica realizada nos autos, segundo se infere dos relatos do 

Sr. Perito Judicial “in verbis”: “Periciando com diagnóstico sequela de 

fatura do acetábulo direito ocorrido no dia 05 de junho de 2014 após 

acidente de moto, conforme o boletim de ocorrência policial, atestados 

médicos e histórico clínico. A fratura foi tratada de forma cirúrgica, 

seguido de acompanhamento médico e fisioterápico, restando atualmente 

sequela funcional no membro inferior direito e que o incapacita 

definitivamente para a sua atividade laboral habitual. Pelo quadro clínico 

observado, o periciando apresenta capacidade laboral residual que lhe 

permite ser reabilitado.” (Id. 8762655) Em resposta aos quesitos, o Perito 

afirmou que o quadro do autor é evolutivo, cujas sequelas causam dor e 

limitam o arco do movimento do quadril direito, com perda da força 

muscular do membro inferior direito. (Id. 8762655 – pg. 5) Sobre a 

possibilidade de reabilitação profissional, afirmou que o autor poderá 

exercer atividade laboral que “não exija sobrecarga nos membros 

inferiores, com longos períodos em ortostatismo ou sentado” (sic). (Id. 

8762655 – pg.6) Questionado acerca da incapacidade para exercer a 

última atividade desenvolvida pelo obreiro, o profissional disse que “sim, 

de acordo com o exame clínico pericial” (sic), com início na data do 

acidente. (Id. 8762655 – pg. 7) Afirmou, ainda, que o paciente deverá 

receber tratamento médico por tempo indeterminado, uma vez que já se 

submeteu a tratamento cirúrgico e existe indicação de novo procedimento. 

(Id. 8762650 – pg. 2) Concluiu seus trabalhos com a seguinte assertiva: 

“com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta 

limitação para a vida independente.” ((Id. 8762655 – pg. 4) Nesse 

contexto, considerando o quadro clínico do autor somado ao fato de estar 

totalmente impossibilitado de exercer a atividade de fotógrafo que 

desenvolveu nos últimos 15 anos, à sua atual idade (49 anos) e, ainda, às 

funções anteriormente exercidas (auxiliar de contabilidade, auxiliar de 

compra, acabamentista na construção civil), pode-se concluir que, ainda 

que ele se submeta a tratamento cirúrgico ou a processo de reabilitação, 

dificilmente conseguirá se reinserir no competitivo mercado de trabalho, o 

que enseja o reconhecimento de sua invalidez profissional. A 

jurisprudência tem compreendido que a invalidez não deve ser 

estabelecida unicamente com base nas condições físicas do segurado, 

mas também em suas condições socioeconômica, profissional e cultural, 

segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural do segurado para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição do autor de pessoa enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente a antecipação da tutela de urgência, ante a 

constatação do perigo de dano[1]. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, 

ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando o réu à implantação do benefício do auxílio-doença desde a 

data da cessação (30.3.2016 – Id. 5571683), com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial 

aos autos (9.7.2017)[2], momento da comprovação da incapacidade do 

autor para o exercício de função laborativa, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, devendo ser descontadas as parcelas já 

pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei 

n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a incidir no percentual de 6% 

(seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, 

serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. A correção monetária, por sua vez, 

em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença, deverá ser aplicada de acordo com o referido índice. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, com 

suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Mauricio Leocadio de 

Souza, portador do CPF n. 103.929.548-77; 2. Filiação: Paulo Leocadio de 

Souza e Maria de Lourdes Silva de Souza; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do 

Benefício: auxílio-doença: 31.3.2016 (dia seguinte à cessação), 

conversão em aposentadoria em 9.7.2017; 5. Prazo para o cumprimento 

da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Havendo apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de matéria que envolve verba de caráter 

alimentício e de difícil reparação ulterior, é permitido ao Magistrado 

conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela, 

estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado no DJE 16.3.2018) 

[2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 1.6.2016)
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MAURICIO LEOCADIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. MAURICIO LEOCADIO DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença c/c Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença desde a 

cessação, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez 

porque, segundo alega, está incapacitado para o trabalho, conforme 

exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ter sofrido 

acidente de trabalho em 5.6.2014, quando foi atingido por um veículo que 

avançou na contramão, vindo a sofrer lesão em seu quadril, tendo 

permanecido por 3 (três) meses na dependência de cadeira de rodas para 

se locomover e posteriormente de muletas e bengala, situação que 

persiste até os dias de hoje. Disse que atualmente faz tratamento médico 

com especialista e se submeterá a nova cirurgia de prótese total do 

quadril, pois ainda possui fixada em seu lado direito uma placa e seis 

parafusos, não disponde de aptidão para trabalhar, especialmente porque 

houve evolução do seu quadro clínico para osteoartrose da articulação 

coxo femural direito, acarretando processo doloroso, limitação dos 

movimentos de flexoestensão do quadril, limitação da rotação interna e 

externa, além de dores quando fica sentado ou em pé por muito tempo. 

Aduziu que por conta de sua incapacidade permaneceu amparado pela 

Previdência Social no período de 5.6.2014 a 30.3.2016, quando o benefício 

foi cessado pelo INSS, mesmo estando incapacitado para o labor, 

conforme atestado e documentos médicos comprobatórios do seu quadro 

clínico. Por tais motivos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela, 

a fim de que o auxílio-doença fosse implantado e mantido até que a 

confirmação de qual o benefício deverá ser concedido. O pedido veio 

acompanhado de alguns documentos. A antecipação de tutela foi 

indeferida no despacho inicial. Em contestação, o réu alegou não terem 

sido preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios, 

pugnando pela improcedência do pleito. Em caso de eventual condenação, 

pediu a fixação dos juros e da correção monetária nos termos da Lei n. 

9.494/1997 e o termo inicial do benefício como sendo o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença. Realizou-se perícia médica, tendo o autor 

pugnado pelo acolhimento do laudo, enquanto que o réu apenas registrou 

ciência. É o relatório. Decido. A concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. A qualidade de segurada da parte autora e a carência 

do benefício foram reconhecidas pelo réu quando da concessão do 

benefício até a cessação em 30.3.2016, e só serão desconstituídas se o 

autor não lograr êxito na comprovação da alegada incapacidade laborativa 

que o tenha impedido de manter as contribuições previdenciárias, 

restando, pois, verificar se, de fato, ele está inapto para o labor. Os 

documentos médicos carreados aos autos dão conta de que confirmar 

todo o arrazoado na inicial acerca do acidente e das lesões sofridas pelo 

autor, que o impediram de trabalhar, informações que foram confirmadas 

pela perícia médica realizada nos autos, segundo se infere dos relatos do 

Sr. Perito Judicial “in verbis”: “Periciando com diagnóstico sequela de 

fatura do acetábulo direito ocorrido no dia 05 de junho de 2014 após 

acidente de moto, conforme o boletim de ocorrência policial, atestados 

médicos e histórico clínico. A fratura foi tratada de forma cirúrgica, 

seguido de acompanhamento médico e fisioterápico, restando atualmente 

sequela funcional no membro inferior direito e que o incapacita 

definitivamente para a sua atividade laboral habitual. Pelo quadro clínico 

observado, o periciando apresenta capacidade laboral residual que lhe 

permite ser reabilitado.” (Id. 8762655) Em resposta aos quesitos, o Perito 

afirmou que o quadro do autor é evolutivo, cujas sequelas causam dor e 

limitam o arco do movimento do quadril direito, com perda da força 

muscular do membro inferior direito. (Id. 8762655 – pg. 5) Sobre a 

possibilidade de reabilitação profissional, afirmou que o autor poderá 

exercer atividade laboral que “não exija sobrecarga nos membros 

inferiores, com longos períodos em ortostatismo ou sentado” (sic). (Id. 

8762655 – pg.6) Questionado acerca da incapacidade para exercer a 

última atividade desenvolvida pelo obreiro, o profissional disse que “sim, 

de acordo com o exame clínico pericial” (sic), com início na data do 

acidente. (Id. 8762655 – pg. 7) Afirmou, ainda, que o paciente deverá 

receber tratamento médico por tempo indeterminado, uma vez que já se 

submeteu a tratamento cirúrgico e existe indicação de novo procedimento. 

(Id. 8762650 – pg. 2) Concluiu seus trabalhos com a seguinte assertiva: 

“com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que o periciando 

apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não apresenta 

limitação para a vida independente.” ((Id. 8762655 – pg. 4) Nesse 

contexto, considerando o quadro clínico do autor somado ao fato de estar 

totalmente impossibilitado de exercer a atividade de fotógrafo que 

desenvolveu nos últimos 15 anos, à sua atual idade (49 anos) e, ainda, às 

funções anteriormente exercidas (auxiliar de contabilidade, auxiliar de 

compra, acabamentista na construção civil), pode-se concluir que, ainda 

que ele se submeta a tratamento cirúrgico ou a processo de reabilitação, 

dificilmente conseguirá se reinserir no competitivo mercado de trabalho, o 

que enseja o reconhecimento de sua invalidez profissional. A 

jurisprudência tem compreendido que a invalidez não deve ser 

estabelecida unicamente com base nas condições físicas do segurado, 

mas também em suas condições socioeconômica, profissional e cultural, 

segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 

GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional, 

socioeconômica e cultural do segurado para o exercício de atividade 

laborativa, é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurado e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição do autor de pessoa enferma e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício alimentar, só possível, 

em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente a antecipação da tutela de urgência, ante a 

constatação do perigo de dano[1]. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 
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benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 86, 

ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando o réu à implantação do benefício do auxílio-doença desde a 

data da cessação (30.3.2016 – Id. 5571683), com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir da data da juntada do laudo pericial 

aos autos (9.7.2017)[2], momento da comprovação da incapacidade do 

autor para o exercício de função laborativa, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, devendo ser descontadas as parcelas já 

pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei 

n. 6.899/81, acrescida de juros de mora a incidir no percentual de 6% 

(seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, então, 

serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. A correção monetária, por sua vez, 

em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a 

ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença, deverá ser aplicada de acordo com o referido índice. Condeno o 

réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, a incidir sobre as parcelas 

vencidas e não pagas até o momento da prolação da sentença, com 

suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC. Por outro 

lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). Em 

obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Mauricio Leocadio de 

Souza, portador do CPF n. 103.929.548-77; 2. Filiação: Paulo Leocadio de 

Souza e Maria de Lourdes Silva de Souza; 3. Benefício Concedido: 

auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do 

Benefício: auxílio-doença: 31.3.2016 (dia seguinte à cessação), 

conversão em aposentadoria em 9.7.2017; 5. Prazo para o cumprimento 

da sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Havendo apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. P. R. I. C. [1] “Tratando-se de matéria que envolve verba de caráter 

alimentício e de difícil reparação ulterior, é permitido ao Magistrado 

conceder, inclusive de ofício, a antecipação dos efeitos da tutela, 

estabelecendo multa para o caso de descumprimento.” (TJMT - Apelação / 

Remessa Necessária 75776/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. DES. Márcio Vidal, j. 26.2.2018, Publicado no DJE 16.3.2018) 

[2] (TRF1 – AC/MG 0011551-98.2016.4.01.9199 – Primeira Turma, Rel. Des. 

Federal Gilda Sigmaringa Seixas, p. e-DJF1 de 1.6.2016)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002786-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CHAGAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. LUCIO CHAGAS DE JESUS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Auxílio-acidente Acidentário” em face do INSS – INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificado, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário, ao argumento de ter 

sofrido redução de sua capacidade laboral. Relata ter sido vítima de 

acidente de trabalho no dia 28.12.2012, que ocasionou fratura no 

antebraço e cotovelo direitos, culminando em cirurgia e implantação de 

pinos metálicos, conforme atestado médico anexo, vindo a receber 

auxílio-doença desde 12.1.2013 a 14.5.2013, quando o benefício foi 

cessado. Argumenta ter sofrido redução de sua capacidade laboral, de 

modo que deveria ter sido concedido o auxílio-acidente. Pede, pois, a 

procedência do pedido, com a condenação do réu à implantação do 

auxílio-acidente desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença, bem 

como ao pagamento dos valores atrasados. Instrui a inicial com diversos 

documentos. Regularmente citado, o réu contesta o pleito, alegando, em 

síntese, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do 

benefício e, em caso de eventual condenação, pede sejam os juros e a 

correção monetária fixados de acordo com a Lei n. 9.494/97. Realizou-se 

perícia médica, tendo as partes concordado com o laudo pericial (Ids. 

9798505 e 9796227). É o relatório. Decido. A concessão do benefício de 

auxílio-acidente, de acordo com o art. 86, da Lei 8213/91 “será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97). Nota-se, pois, que o 

auxílio-acidente é concedido como pagamento de indenização mensal ao 

segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de 

acidente, resultar sequelas que impliquem a redução de sua capacidade 

para o labor, ou seja, diferentemente do auxílio-doença e da aposentadoria 

por invalidez, o objetivo desse benefício não é substituir a renda do 

trabalhador, mas complementá-la em virtude da limitação sofrida. Assim, 

cabe analisar se o autor preenche os requisitos acima mencionados e, por 

conseguinte, se faz jus à implantação do benefício pleiteado, salientando 

que a sua qualidade de segurado foi devidamente reconhecida pelo réu 

quando da concessão do auxílio-doença. Resta, pois, analisar se o quadro 

clínico do segurado é de redução da capacidade a ponto de ensejar o 

benefício indenizatório de auxílio-acidente. De acordo com o parecer 

médico do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan (Id. 9101386): 

“Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do membro superior 

direito decorrente e acidente de trabalho – trajeto ocorrido em dezembro 

de 2012. Necessitou de tratamento cirúrgico, seguido de acompanhamento 

médico e atualmente restando sequela funcional no membro superior 

direito, mas que não o incapacita para a sua atividade laboral habitual. Pelo 

quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta redução permanente 

em sua capacidade funcional.” Destaquei Ainda em resposta aos quesitos 

formulados pelas partes, foi afirmativo quanto ao dano funcional sofrido 

pelo autor, informando, inclusive, que ele “apresenta capacidade para o 

exercício de sua atividade laboral habitual, mas com perda funcional (fl. 

90). Em resposta aos quesitos, identificou a limitação física do autor como 

sendo “no arco de movimento do cotovelo e antebraço direito” e disse que 

a mobilidade das articulações não está preservada, afirmando, ainda, que 

as sequela causaram dispêndio de maior esforço na execução de sua 

atividade habitual. Como se vê, apesar de o autor não estar incapacitado 

para o labor, a lesão por ele sofrida em decorrência de acidente de 

trabalho reduziu sua capacidade para exercer as atividades habituais que 

antes exercia, mormente por depender do membro atingido no 

desenvolvimento das funções que já exerceu de mototaxi, motoboy e 

montador de móveis, como constatado na perícia médica, fazendo, 

portanto, jus ao benefício indenizatório pleiteado. Em casos semelhantes 

assim se posicionou a jurisprudência “mutatis mutandis”: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – PERDA 

AUDITIVA DECORRENTE DO TRABALHO – DIREITO AO AUXÍLIO 

INDENIZATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – 

QUESTÃO DE ORDEM DAS ADIS 4357 E 4425, PROFERIDAS PELO 

PLENÁRIO DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...) O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86). (...)”(TJMT - 

Apelação / Remessa Necessária 50917/2016 – Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.6.2017, p. no DJE 21.6.2017) 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - OPERADORA DE 

CAIXA - LESÃO DE ESFORÇOS REPETITIVOS - SEQUELAS DEFINITIVAS - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL 

TESTIFICADA PELA PERÍCIA - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 

ADIMPLIDOS - BENEFÍCIO MANTIDO - TERMO INICIAL - DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA - 

CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E 
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ENTENDIMENTO DO C. STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE – MANUTENÇÃO 

- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Pericialmente testificado que, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a 

autora teve reduzida a capacidade para o exercício de suas funções 

laborais habituais, mantém-se a concessão do auxílio-acidente. O termo 

inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando 

este benefício for pago ao segurado. (...)” (TJMT - ReeNec 119326/2016 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida 

Ribeiro, j. 7.11.2016, p. DJE 14.11.2016) No caso dos autos, como visto 

acima, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, quais sejam a redução da 

capacidade após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, a 

qualidade de segurado e o nexo causal entre o mal sofrido pelo segurado 

e o trabalho desenvolvido, segundo restou apurado nos autos. Quanto à 

data inicial do benefício, de acordo com o § 2º do art. 86, da Lei 8213/91, 

“O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença”. Não havendo, pois, auxílio-doença, o termo inicial é a data 

do requerimento administrativo ou da citação, quando da ausência de 

requerimento, conforme entendimento pacificado no STJ: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 

CITAÇÃO. 1. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 2. Recurso Especial parcialmente provido.”(STJ – Segunda Turma 

- REsp: 1399371 SC 2013/0276322-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 

5.9.2013, p. DJe 26.9.2013) “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A 

apresentação do laudo pericial marca apenas e tão somente o livre 

convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, não tendo 

o condão de fixar termo inicial de aquisição de direitos (EREsp 735.329/RJ, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/4/2011, DJe 

6/5/2011). 2. O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao 

da cessação do auxílio-doença; ausentes a postulação administrativa e o 

auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a 

citação. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Segunda Turma - AgRg 

nos EDcl no AREsp: 296867 SP 2013/0037827-6, Relator: Ministro Castro 

Meira, j. 25.6.2013, j. DJe 05.8.2013) No caso presente, o autor recebeu o 

auxílio-doença até 14.5.2013, devendo, pois, esta data ser considerada 

para fixação do termo inicial do benefício, que se dará no dia seguinte. Por 

fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação específica sobre 

as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso 

especial, pleiteado pela parte requerida, cabe assinalar que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado pelo autor, a fim de ordenar a implantação do 

auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8213/90, a 

partir do dia posterior à data da cessação do auxílio-doença (15.5.2013), 

tendo em vista a redução física comprovada nos autos, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez 

e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região). Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. De 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são 

isentos do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, em 

percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ. Recorro de 

ofício (Súmula 490 STJ). Em obediência aos termos do Provimento n. 

20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte 

Beneficiária: Lucio Chagas de Jesus, portador do CPF n. 538.121.821-49; 

2. Filiação: Manoel Marinho de Jesus e Adriana Suzana de Jesus; 3. 

Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 

15.3.2013 (dia posterior à cessação do auxílio-doença); 5. Prazo para o 

cumprimento da sentença: 30 do trânsito em julgado da sentença. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 

promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, 

do CPC. Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000511-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade: 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação 

de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando a concessão 

do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez porque, segundo 

alega, está incapacitada para o trabalho, conforme exames e laudos 

médicos carreados com a inicial. Relata, a inicial, ser a requerente 

portadora de doenças incapacitantes de Lumbago com Ciática (CID 10 M 

54.4) e Degeneração Especificada de Disco Intervertebral (CID 10 M 51.3), 

não reunindo condições de laborar, e, que, todavia o INSS não 

reconheceu sua incapacidade, indeferindo o pedido administrativo de 

implantação do benefício. Pede, assim, seja deferido o pedido, em 

antecipação de tutela, para implantação do auxílio-doença ou a concessão 

em aposentadoria por invalidez. O pedido veio instruído com cópia de 

diversos documentos. A antecipação de tutela foi indeferida no despacho 

inaugural. Em contestação, o réu alegou não terem sido preenchidos os 

requisitos necessários à concessão dos benefícios, enfatizando que o 

autor não ostenta a qualidade de segurado, tampouco incapacidade 

laborativa. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação de juros e 

correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na 

redação dada pela Lei n. 11.960/09, bem como a fixação da data da 

realização da perícia como termo inicial do benefício. Realizou-se perícia 

médica (Id n. 5573152). Houve intimação das partes para manifestação 

sobre a perícia, tendo a parte autora impugnado o laudo 

intempestivamente, ao argumento de que o Perito nomeado não possui 

especialização nas enfermidades sofridas, pugnando, ao final, pela 

realização de nova perícia, enquanto que o réu concordou com o laudo 

pericial (Id. n. 9044836 e 6093823). É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas além da perícia já realizada nos autos, 

cabendo esclarecer que a impugnação da autora ao laudo pericial não 

merece acolhimento, uma vez que o Perito nomeado possui habilitação 

pericial e experiência suficientes a emitir parecer médico seguro acerca 

da patologia informada na inicial. Mesmo porque “juiz não estão adstrito às 

conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de 

prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a 

concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório 

produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto” (AgRg no 

AREsp 309.593/SP – Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 

20.6.2013, DJe 26.6.2013), impondo-se, desse modo, a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante ao 

mérito, cumpre assinalar que a concessão dos benefícios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 
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Previdência Social. No que se refere à qualidade de segurada da autora e 

à carência do benefício, a comprovação desses requisitos restou 

devidamente atestada no extrato do CNIS carreado aos autos sob ID n. 

5076657, do qual se verifica ter ela efetuado recolhimentos individuais, 

tendo como último período em 1.9.2015 a 28.2.2017, restando, portanto, 

verificar se, de fato, está a segurada inapta para o trabalho. O laudo 

pericial carreado aos autos foi claro e objetivo ao afirmar que a pericianda 

apresenta capacidade laboral e não possui limitação para a vida 

independente (pg. 3 – ID n. 5573152), tendo o Sr. Perito afirmado que: 

“Pericianda com diagnóstico de lumbago com ciática, associado a 

degeneração dos discos intervertebrais, estando em acompanhamento 

médico e em uso de medicamentos, conforme relato. Não apresenta 

alteração ao exame clínico pericial e complementar que a incapacite para a 

atividade laboral, estando compensada sua patologia.” pg. 3 – ID n. 

5573152 Nota-se, portanto, que a conclusão pericial condiz com o 

entendimento do INSS, que considerou a autora apta para o labor, 

negando a implantação do benefício, até porque, como bem relatado pelo 

Sr. Perito, a patologia está compensada clinicamente, não se visualizando 

impedimento ao exercício laboral, o que implica o não preenchimento do 

primeiro requisito acima descrito, ou seja, da inaptidão para o labor, ainda 

que temporária. Aliás, a perícia médica está em consonância com os 

documentos médicos que acompanham a inicial, dos quais se verifica que, 

de fato, a paciente vem recebendo tratamento médico para as patologias 

apresentadas e descritas na inicial, daí estarem as enfermidades 

compensadas, como afirmado, cabendo destacar que a conclusão pericial 

está embasada não apenas no quadro clínico da autora, mas em todos 

exames médicos contidos nos autos. Desse modo, não tendo a autora 

comprovado fato constitutivo de seu direito ao auxílio-doença ou à 

aposentadoria por invalidez, por não ter comprovado a sua inaptidão 

laboral, não há se falar em acolhimento do pedido. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença, declarando extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de necessitada, 

nos termos insertos no art. 98, do CPC. Havendo interposição de recurso 

e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 106467 Nr: 2626-62.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUSTINE MAGALHAES DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, CRHISTIANO GONÇALVES - 

OAB:231.704/SP, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5645, SANDRA CRISTINA ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB:7544/MT, SELMA PAES - OAB:183.956

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para apresentar nova planilha, 

no prazo de cinco dias, nos termos do despacho às fls. 758/759 : (...) 

Diante do exposto, determino seja intimada a exequente para apresentar 

nova planilha de cálculo, substituindo, assim, a de fl. 695, com aplicação 

do IPCA-E. Apresentada a nova planilha e depois de conferida esta pela 

Contadoria Judicial, conclusos os autos para a devida homologação e, por 

consequência, expedição de Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 203730 Nr: 13912-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA SOARES FERRREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLHASE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, SELMA GESTAL 

PAES - OAB:OAB/MT16.347-A

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a petição 

e documentos de fl. 645/647, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247947 Nr: 7687-93.2010.811.0002

 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: MARIA APARECIDA SANTANA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 4 dias do mês de abril do ano 2018, nesta cidade e Comarca de 

Várzea Grande-MT, às 14h, na sala de audiências da Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública, no edifício do Fórum, onde presente se 

encontrava o Doutor JONES GATTASS DIAS, Meritíssimo Juiz de Direito da 

referida Vara, comigo assessora de gabinete designada para lavrar o 

presente termo e demais atos a este relacionados, ordenou-se, para que a 

audiência tivesse início, fosse feito o pregão das partes. Feito isso, 

verificou-se o comparecimento da autora Sra. Maria Aparecida Santana 

Nogueira, acompanhada de seu advogado Dr. Marcelo Ventura da Silva 

Magalhães – OAB/MT 21.412; Bem como da testemunha, a saber: Clarice 

de Arruda e Silva (brasileira, portadora do RG nº 0300793-6 SSP/MT, 

inscrita no CPF nº 420.270.711-72, residente e domiciliada na Rua Pau 

Brasil, Quadra 4, nº 103, Bairro Mapim, no Município de Várzea Grande 

/MT). Verificou-se ainda a ausência da parte ré. Esteve presente em 

audiência o estagiário Kilder Kelinton de Oliveira. Declarada aberta a 

audiência designada nos autos nº 247947 (Ação de Benefício 

Previdenciário – Aposentadoria por Idade), o MM. Juiz esclareceu as 

partes da vedação de divulgação não autorizada dos registros a pessoas 

estranhas do processo (Portaria 38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 

5007/2012-PRES. TJ/MT). Em seguida, passou-se à coleta dos 

depoimentos da testemunha presente, que foi(ram) gravado(s) em Sistema 

Digital. Terminados os depoimentos, foi dada a palavra à parte autora, a 

qual reiterou os termos da inicial e pugnou pelo aproveitamento dos atos 

instrutórios já realizados, bem como a reiteração da antecipação da tutela. 

Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz ordenou que se encerrasse o 

presente termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, , Camilla Carolline Alves de Arruda, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261963 Nr: 1305-50.2011.811.0002

 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: CLEIDE ROSA DE SOUZA, DAVI ENEDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16196, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 4 dias do mês de abril do ano 2018, nesta cidade e Comarca de 

Várzea Grande-MT, às 14h15min, na sala de audiências da Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública, no edifício do Fórum, onde presente se 

encontrava o Doutor JONES GATTASS DIAS, Meritíssimo Juiz de Direito da 
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referida Vara, comigo assessora de gabinete designada para lavrar o 

presente termo e demais atos a este relacionados, ordenou-se, para que a 

audiência tivesse início, fosse feito o pregão das partes. Feito isso, 

verificou-se o comparecimento do sucessor da autora Sr. Davi Enedino de 

Souza, acompanhadas de seu advogado Dr. Marcelo Ventura da Silva 

Magalhães – OAB/MT 21.412– OAB/MT 17.642; Bem como da testemunha, 

a saber: Rafaele Gomes de Oliveira (brasileiro, portadora do RG nº 651733 

SSP/MT, residente e domiciliado Sorriso, Quadra 78, Casa 6, Bairro Novo 

Mato Grosso, no Município de Várzea Grande/MT). Verificou-se ainda a 

ausência da parte ré. Declarada aberta a audiência designada nos autos 

nº 261963 (Ação de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Idade), 

o MM. Juiz esclareceu as partes da vedação de divulgação não autorizada 

dos registros a pessoas estranhas do processo (Portaria 38/07 - 

GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. TJ/MT). Em seguida, 

passou-se à coleta dos depoimentos do sucessor Sr. Davi Enedino de 

Souza e da testemunha presente, que foi(ram) gravado(s) em Sistema 

Digital. Terminados os depoimentos, foi dada a palavra à parte autora, a 

qual reiterou os termos da inicial e pugnou pelo aproveitamento dos atos 

instrutórios já realizados. Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz 

ordenou que se encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, , Camilla Carolline Alves de Arruda, que o 

digitei e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251866 Nr: 11066-42.2010.811.0002

 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: ANTONIO GONÇALO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIAAos 3 dias do mês de abril do ano 2018, nesta 

cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, às 14h, na sala de audiências 

da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, no edifício do Fórum, 

onde presente se encontrava o Doutor JONES GATTASS DIAS, 

Meritíssimo Juiz de Direito da referida Vara, comigo assessora de gabinete 

designada para lavrar o presente termo e demais atos a este 

relacionados, ordenou-se, para que a audiência tivesse início, fosse feito 

o pregão das partes. Feito isso, verificou-se o comparecimento do autor 

Sr. Antonio Gonçalo Leite, acompanhado de seu advogado Dr. José 

Antonio Saldanha Pompeu Cardoso – OAB/MT 21.046. Verificou-se ainda 

a ausência da parte ré. Declarada aberta a audiência designada nos autos 

nº 251866 (Ação de Aposentadoria Rural). Foi dada a palavra para o 

patrono da parte autora, a qual requereu o prazo de 5 dias para juntada do 

substabelecimento, sendo deferido. Na sequência, o MM. Juiz esclareceu 

as partes da vedação de divulgação não autorizada dos registros a 

pessoas estranhas do processo (Portaria 38/07 - GAB/CGJ e 

Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. TJ/MT). Em seguida, passou-se à 

coleta dos depoimentos das testemunhas presentes, que foi(ram) 

gravado(s) em Sistema Digital. Terminados os depoimentos, foi dada a 

palavra à parte autora, a qual reiterou os termos da inicial e pugnou pelo 

aproveitamento dos atos instrutórios já realizados. Nada mais havendo a 

consignar, o MM. Juiz ordenou que se encerrasse o presente termo, que 

lido e achado conforme vai devidamente assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262385 Nr: 1264-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338113 Nr: 6385-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUETA CASSIMIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO 

MACEDO/PROCURADOR GERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423414 Nr: 23790-05.2015.811.0002

 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: ALESSANDRA PEREIRA MORAES PORTELLA, ARYANA 

RODRIGUES POPPERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237501 Nr: 17278-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ANTUNES DE SOUZA, ELIANE DE SOUZA 

FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO PRADO - 

OAB:4910, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos,

Tendo em vista o reiterado descumprimento da ordem judicial por parte do 

Estado de Mato Grosso, determino seja intimado o Ministério Público para 

informar nos autos as providências adotadas conforme Oficio nº 11/2015 

(fl. 313), vindo-me, após, imediatamente conclusos para decisão quanto 

ao pedido retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302365 Nr: 23203-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com suporte na orientação contida no item 1.7 do Manual de Procedimento 

da Justiça Federal, elaborado com base na Lei nº 11.033/2004, que 

condiciona o levantamento de valores decorrentes de precatório judicial à 

apresentação ao juízo da causa a Certidão Negativa de Tributos Federais, 

Estaduais e Municipais, bem como de Certidão de Regularidade para com a 

Seguridade Social, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a 
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Dívida Ativa da União, determino seja intimada a parte exequente para 

juntar aos autos as respectivas certidões, quando, então, será expedido o 

alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329773 Nr: 26075-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 Vistos,

Oficie-se à Conta Única, solicitando-se a vinculação do valor bloqueado a 

fl. 103.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 400605 Nr: 11665-05.2015.811.0002

 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: RODRIGO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA DA SILVA - 

OAB:7.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a providência almejada é de 

inteira responsabilidade do exequente, nos termos do art. 534 do Código 

de Processo Civil, cumprindo salientar que na própria sentença proferida 

nos embargos foi determinado que o exequente apresentasse nova 

planilha de cálculo atualizada, observando-se os ditames da decisão e, 

após, é que seria conferida pela Contadoria Judicial (fl. 26).

Intime-se-o, pois, para apresentar planilha de cálculo atualizada. 

Apresentada a planilha, à Contadoria para conferência. Após, conclusos 

para homologação e expedição de Requisição de Pequeno Valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 380719 Nr: 27281-54.2014.811.0002

 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: EPIFANIA ILARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE ALMEIDA SALDANHA, 

MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Analisando-se a peça de defesa apresentada pelo ente público 

municipal, observa-se que este argui, preliminarmente, a falta de interesse 

de agir da parte autora, ao argumento de que a internação compulsória 

pretendida é medida excepcional e só é recomendada em hipóteses de 

perigo concreto, sendo imprescindível, pois, prévia avaliação psiquiátrica, 

e, que, além do mais, a Secretaria Municipal de Saúde já procedeu à visita 

técnica e iniciou o processo de internação, devendo, por isso, ser extinto 

o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por 

perda superveniente do objeto. Tem-se, entretanto, que a preliminar não 

merece acolhimento porque a ventilada avaliação psiquiátrica e/ou perícia 

técnica será realizada durante a instrução do feito de modo a confirmar ou 

não o receituário médico de fl. 43, e que a visita técnica já realizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde não enseja a extinção do processo por 

perda superveniente do objeto, até porque, segundo se observa da inicial, 

a ação tem por objeto a internação compulsória do requerido Jefferson de 

Almeida Saldanha. Assim, rejeito a preliminar. Não havendo outras 

questões processuais a ser enfrentadas, dou o feito por saneado e, em 

prosseguimento, considerando que a internação psiquiátrica somente será 

realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus 

motivos (art. 6º, da Lei n. 10.216/2001), com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio como perito o Médico Psiquiatra GUSTAVO BONINI CASTELLANA 

(CRM 38983), com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, n. 959, 

Bairro Popular, em Cuiabá (fone: 3054-1122), incumbindo às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias contados da intimação do deste despacho, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393893 Nr: 7696-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho os embargos propostos e dou-lhes provimento, 

a fim de sanar a omissão apontada, retificando a decisão nessa parte, a 

fim de que fique constando a seguinte redação acerca da imediata 

implantação do benefício previdenciário: concedo o pedido de tutela de 

urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da 

parte requerida para o seu cumprimento no prazo de 30 dias, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de imposição de multa diária, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial.Intimem-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009609-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 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: 1009531-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 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: 1000987-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA DAS DORES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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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: 1003591-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para que 

seja intimada as partes acerca da data da perícia, qual seja: dia 

12/05/2018 às 09:20, a ser realizada no consultório do perito DR. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, Sito a Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, 

sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007819-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO CHILO OAB - SP221616 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1007819-89.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: JBS S/A 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Por determinação do E. 

Tribunal de Justiça e para facilitar o manuseio, apensem-se estes autos ao 

processo físico de nº 20136-83.2010.8.11.0002 - Código 242424. Após, 

arquivem-se com as baixas e procedimentos legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005610-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSOM MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 

REFIFICANDO a data da perícia, para constar, que seja intimada as partes 

acerca da data da perícia, qual seja: dia 05/05/2018 às 09:20, a ser 

realizada no consultório do perito DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, Sito a 

Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, sala 908, Centro, 

Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já realizados, inclusive 

os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Miguelina Maria da Rosa 

Técnica Judiciáia

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRADO MARQUES OAB - MT21530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos 

REFIFICANDO a data da perícia, para constar, que seja intimada as partes 

acerca da data da perícia, qual seja: dia 05/05/2018 às 08:40, a ser 

realizada no consultório do perito DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, Sito a 

Rua Barão de Melgaço, 2754, Ed.Work Tower, sala 908, Centro, 

Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames já realizados, inclusive 

os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Miguelina Maria da Rosa 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 204370 Nr: 422-11.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARIGUI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, ASPONVAG ASSOC. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

VÁRZEA GDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO NETTO 

ALVES - OAB:38686/PR, Marcela Balieiro Soukef - OAB:9502/MT, 

MAXIMILIANO GOMES MENUS WOELLNER - OAB:31117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENIR AMARAL - 

OAB:3527-B

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente, nas 

pessoas de seus advogados para manifestarem, no prazo legal, acerca 

da petição de f. 3.181/3.186 e documentos que o acompanham.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296677 Nr: 17028-75.2012.811.0002

 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: LIBERATA DOMINGAS PARREIRA

 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:

 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.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).Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246944 Nr: 20664-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 20103905, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3905/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.074,16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 318928 Nr: 15312-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIA GONÇALVES DA 

SILBA, EDSON AUXILIADOR DA SILVA, WILMA GONÇALVES DA SILVA 

CUSTÓDIO, ODAIR BERNARDO CUSTODIO, EUFLAVIO GONÇALVES DA 

SILVA FILHO, MARCIA JUNVENTINO DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - 

OAB:4165/MT, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BORGES DE SOUZA 

MATTA - OAB:6582, Josiellen Thayane da Silva - OAB:20.406, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação para declarar 

desapropriada a área de 163,84 m² do terreno localizado na Avenida da 

Feb, nº. 1.291, Bairro Manga, em Manga, em Várzea Grande/MT, 

registrados sobre a matricula nº. 19.255, do 5º Serviço Notarial e Registral 

da Comarca de Cuiabá/MT, estipulando-se a título de indenização, o valor 

de R$ 111.782,80 (cento e onze mil, setecentos e oitenta e dois reais e 

oitenta centavos), já depositado pelo autor. Após o levantamento do valor 

depositado, ou seja, 20% (vinte por cento) restantes, atualizados pela 

instituição financeira depositária, expeça-se carta de adjudicação, 

servindo essa sentença como titulo hábil para a transferência de domínio 

às finalidades de interesse social propostas na desapropriação.Cumpridas 

as determinações acima, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Código de Processo 

Civil.Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença. 

Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de 

estilo, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262008 Nr: 1271-75.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 252322 Nr: 11424-07.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIA JANUÁRIA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao contador judicial para análise e atualização de débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259557 Nr: 19456-98.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 Vistos em correição.

Expeça-se carta de citação.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 429792 Nr: 689-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA FERMIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:9.870/MT

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização do débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 351445 Nr: 16910-31.2014.811.0002

 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: JOZIANE MARIA DA SILVA, IVANE FERREIRA DE 

SANTANA, MARA ROSANE BATIROLI

 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:

 Vistos, etc.

Intime-se o perito retro nomeado para apresentar no prazo de cinco dias, 

nova praposta de honorários conforme solicitado fl.112/115.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 234574 Nr: 14576-97.2009.811.0002

 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: TAKAKO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ao contador judicial para análise e atualização do débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004930-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR DOS SANTOS MENDES - ME (EXECUTADO)

WILMAR DOS SANTOS MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE 

CITAÇÃO PELO CORREIO EXECUÇÃO FISCAL Senhor(a): Nome: WILMAR 

DOS SANTOS MENDES - ME Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, 

(JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 

A presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL abaixo 

identificados, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, por todo 

o conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução por meio de: 1. depósito em dinheiro, 

à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. Processo: 1004930-02.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

20.442,63; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) PARTE 

EXEQUENTE:Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-508 PARTE EXECUTADA: Nome: WILMAR DOS SANTOS MENDES - 

ME Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, (JD C VERDE), COSTA 

VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 Nome: WILMAR DOS 

SANTOS MENDES Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, (JD C 

VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com 

seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de 

Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da Exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 849, do 

NCPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá 

o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da 

parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário competente. Não encontrada a parte 

Executada, para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 

12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, 

ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, designem-se 

datas para hasta pública, com as devidas publicações e intimações sob a 

luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese 

de concordância da Exequente com a penhora e com a avaliação, 

proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT. Dez dias antes 

da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exequendo, 

tendo como base o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS E CUSTAS VALOR PRINCIPAL: DÉBITO 

AUTUALIZADO +HONORÁRIOS FIXADOS +CUSTAS PROCESSUAIS 

ADVERTÊNCIAS: a) prazo: O prazo para Garantir a Execução é de cinco 

(5) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte ou, 

omitida tal data no aviso de recepção, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8o, II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). b) O prazo para 

oferecimento de Embargos à Execução é de trinta (30) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. c) Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito. Atenciosamente, Várzea Grande, 18 de abril de 2018 Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888414 - I

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004930-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR DOS SANTOS MENDES - ME (EXECUTADO)

WILMAR DOS SANTOS MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE 

CITAÇÃO PELO CORREIO EXECUÇÃO FISCAL Nome: WILMAR DOS 

SANTOS MENDES Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, (JD C 

VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 A 

presente carta, extraída dos autos de EXECUÇÃO FISCAL abaixo 

identificados, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa Senhoria, por todo 

o conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução por meio de: 1. depósito em dinheiro, 

à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. fiança bancária; 3. nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. Processo: 1004930-02.2016.8.11.0002; Valor causa: R$ 

20.442,63; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) PARTE 

EXEQUENTE:Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-508 PARTE EXECUTADA: Nome: WILMAR DOS SANTOS MENDES - 

ME Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, (JD C VERDE), COSTA 

VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 Nome: WILMAR DOS 

SANTOS MENDES Endereço: RUA MAYSA MATARAZZO, 07, (JD C 

VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-314 

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. Cite-se, por correio, observando a 

Serventia o disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) 

dias, a parte devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear 

bens suficientes à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do 

art. 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Para o caso de imediato 

pagamento ou inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 85, § 

8°, do NCPC, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.100,00 (mil e cem 

reais). Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil. Nomeando bens à penhora, que deverá vir com 

seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei de 

Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação da Exequente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 849, do 

NCPC, que deverá ser subscrito pela parte Executada, dessa data correrá 

o prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer às regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata da 

parte Executada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário competente. Não encontrada a parte 

Executada, para intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 

12 e seus parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, 

ocorrendo às hipóteses de penhora e atos subsequentes, designem-se 

datas para hasta pública, com as devidas publicações e intimações sob a 

luz da LEF, CNGC, CPC e demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese 

de concordância da Exequente com a penhora e com a avaliação, 

proceda-se na forma do parágrafo imediatamente anterior. Se 

eventualmente a constrição recair sobre bens imóveis, requisitem-se as 

respectivas certidões negativas de ônus de conformidade com o 

Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral da Justiça/MT. Dez dias antes 
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da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e o valor do débito exequendo, 

tendo como base o demonstrativo apresentado na data da propositura da 

ação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.” VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS E CUSTAS VALOR PRINCIPAL: DÉBITO 

AUTUALIZADO +HONORÁRIOS FIXADOS +CUSTAS PROCESSUAIS 

ADVERTÊNCIAS: a) prazo: O prazo para Garantir a Execução é de cinco 

(5) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte ou, 

omitida tal data no aviso de recepção, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8o, II, da Lei nº. 6.830/80-LEF). b) O prazo para 

oferecimento de Embargos à Execução é de trinta (30) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. c) Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tantos quantos bastem para satisfação do 

crédito. Atenciosamente, Várzea Grande, 18 de abril de 2018 Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888414 - I

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 323779 Nr: 20179-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870/O

 Nos termos da Portaria nº. 01/2007 e ao Provimento 56/2007, no artigo 

1º., procedo o impulsionamento destes autos para encaminhá-lo para 

expediente de publicação para Doutora Rafael Terrabui Moreira OAB/MT 

18870/O, para no prazo legal apresentar resposta acusação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 304383 Nr: 25375-97.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON DE MORAES DIAS, JOILTON 

DOMINGOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDETERMO DE AUDIÊNCIA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL PROCESSO: 25375-97.2012.811.0002 CÓD.: 304383 Juíza de 

Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIOMinistério Público: JOSÉ RICARDO 

COSTA MATTOSODefensor do Réu JADSON: CAMILLO FARES ABINADER 

NETO Advogado do Réu JOILTON : ROBSON DA SILVA e TALLITA ROSA 

CRUZ DE ALMEIDARéus: JOILTON DOMINGOS BARROS e JADSON DE 

MORAES DIASAberta a audiência, constatada a presença da Defesa do 

Réu JADSON, bem como o Ministério Público. Ouvida a testemunha 

DARYLL, cujas declarações foram gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 

1) O Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas faltantes, 

requerendo a condução coercitiva de KEISY e LUCIANO, bem como vista 

dos autos para se manifestar acerca do endereço de LOURIVALDO e 

JOSIANE. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – 

Tendo a Defesa do réu JOILTON não comparecido para este ato, nem para 

o anterior ou protocolado renúncia, NOMEIO somente para este, o 

Defensor Público Dr. CAMILLO FARES ABINADER NETO conforme o 

disposto no art. 265, § 2º do CPP. INTIME-SE a Defesa de JOILTON para 

que informe se ainda patrocina sua Defesa. II – DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 16/05/2018, às 13h30min. Intimem-se. III – 

Analisando os autos, verifico que a mídia referente a oitiva de TATIANE se 

encontra inaudível, assim, intimem-na para o próximo ato para que seja 

realizada nova oitiva. IV – Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais eu, 

________ Michelle Rondini do Nascimento, Assistente de Gabinete II, o 

digitei.Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIOMinistério Público: 

JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSODefensor Público: CAMILLO FARES 

ABINADER NETO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 510366 Nr: 19218-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19.494

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogada do Réu: NANDA LUZ SOARES QUADROS

 Réu: FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO

Aberta a audiência, constatada a ausência do Réu devido não ter sido 

conduzido para o ato, e a presença do Ministério Público. DESPACHO: I – 

REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23/04/2018 

às 16h:45 min. Intimem-se. Requisite-se. IV- Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520507 Nr: 24738-73.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE LARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Jefferson de Lara Silva, Rg: 1979591-2 SSP MT 

Filiação: Marinete de Lara Silva, data de nascimento: 10/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), técnico em off set. 

designer grafico, Endereço: Rua: Deputado Miguel Marcondes, 1.151, 

Bairro: Cristo Rei - Setor iii, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - Para que compareça neste Juízo de 

Direito no dia 12 de abril de 2017, às 14h:00min, para o comparecimento do 

acusado, e nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, 

será suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos 

do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 35/36, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

38), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Jefferson de Lara Silva.

Designo a audiência para o dia 05 de julho de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.
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Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 421774 Nr: 22894-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, JULICE 

CATIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 DR. ADRIANO LUCAS LEITE, OAB/MT 17994 - PARA APRESENTAR AS 

RAZÕES DE APELAÇÃO

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 507264 Nr: 17540-82.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BLANDINO REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR BLANDINO REIS, Cpf: 06110684198, 

Rg: 2726177-8, Filiação: Josefa Blandino e Josivaldo Caetano Reis, data 

de nascimento: 07/01/1998, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Telefone 65-998466-4842. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JAIR BLANDINO REIS praticou crime 

previsto no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I e IV do Cógido Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, conforme 

artigo 396 e seguintes do CPP, citando-se o denunciado para 

apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de 

que, venha a ser responsabilizado pela prática do delito que cometeu.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 16 de abril de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518340 Nr: 23530-54.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VINICIUS TELES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS VINICIUS TELES PADILHA, Cpf: 

03135506118, Rg: 25389912, Filiação: Sandra Teles Pereira e Luis Claudio 

de Araújo Padilha, data de nascimento: 06/04/1996, brasileiro(a), natural 

de Várzea Grande-MT, solteiro(a), eletricista industrial, Telefone 

9202-8873. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, LUIS VINICIUS TELES PADILHA, praticou 

crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV Lei n°10.826/03, 

requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido 

processo penal, citando o denunciado para apresentação de resposta 

escrita edemais termis do processo, a fim de que, venha a ser 

responsabilizado pela prática do delito que cometeu.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 16 de abril de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525162 Nr: 1479-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON VITAL BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEVERSON VITAL BUENO, Cpf: 

91236584104, Rg: 10929789, Filiação: João Maria Bueno e Zilda Vital 

Bueno, data de nascimento: 04/12/1978, brasileiro(a), natural de 

Maringá-PR, solteiro(a), vidraceiro, Telefone (65) 3692-4930. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, CLEVERSON VITAL BUENO praticou 

crime previsto no artigo 155, parágrafo 4°, inciso I e II, c/c artigo 14, II, do 

Código Penal, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o 

devido processo penal, citando o denunciado para apresentação de 

resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, venha a ser 

responsabilizado pela prática do delito que cometeu.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 16 de abril de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 471199 Nr: 21805-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT - 2573

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU JOÃO RAFAEL DA SILVA LEITE, Dr. 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB/MT 2.573, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 17 DE MAIO DE 2018 ÀS 15H00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532389 Nr: 5623-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLITA DOS SANTOS RODEX, VINÍCIUS DE 

ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21336/O

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU VINÍCIUS DE ALMEIDA CAMPOS, Dr. IRAN 

DA CUNHA GOMES DA SILVA - OAB/MT 21336/O, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 09 DE 

MAIO DE 2018 ÀS 16H00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 529311 Nr: 3979-54.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO AMORIM CARVALHO, GABRIEL LIMA DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 SONIA REGINA DE LIMA VILELA - OAB:120744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

réu GABRIEL LIMA DA CONCEIÇÃO nas sanções do art. 155, §4º, inciso 

IV c/c o art. 14, inciso IV e art. 307, todos do Código Penal, em concurso 

material (art. 69, também do Código Penal), à pena de 01 (UM) ANO DE 

RECLUSÃO e 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIBERTO, 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. Em que pese o crime não ter sido cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) 

anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, face à comprovada reincidência.Em razão do regime inicial imposto 

para cumprimento da pena, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando 

o condenado imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver 

que permanecer preso.ISENTO o acusado, que foi assistido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas judiciais.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o processo executivo penal, 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 condenado, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532828 Nr: 5891-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO COSTA CARDOSO, WALLISON DA 

SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DETERMINO O ARQUIVAMENTO em relação ao indiciado ROMÁRIO 

MAICON SOUZA DE QUEIROZ, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, na hipótese de surgirem fatos novos que possam 

comprovar o seu envolvimento no crime apurado nestes autos. INDEFIRO 

os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 101) porque não restou 

comprovada a impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, 

nos termos da parte final do item 7.5.1, III, da CNGC, com a redação dada 

pelo Provimento nº. 40/2011-CGJ e ratificada pelo Provimento nº. 

19/2012-CGJ e, DEFIRO o item “c”.Oferecida a resposta à acusação, 

façam os autos conclusos.Considerando que o representante do 

Ministério Público requereu o arquivamento em relação ao indiciado 

ROMÁRIO MAICON SOUZA DE QUEIROZ, DETERMINO a imediata 

expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo 

não tiver preso.Por se tratar de processo com réu preso, DESIGNO, desde 

já, audiência de instrução e julgamento para o dia 08/05/2018 às 

16h00.INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os réus, as testemunhas arroladas 

pela acusação (fl. 08) e aquelas eventualmente arroladas pela 

defesa.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442030 Nr: 7792-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SOARES DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDER SOARES DA SILVA 

DANTAS, Rg: 26040727, Filiação: Rejane Carla Soares da Silva e Lourival 

Silva Dantas, data de nascimento: 28/04/1997, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D'oeste-SP, solteiro(a), lavador de carros, Telefone 

65-9302-6470. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado ALEXANDER SOARES DA SILVA 

DANTAS por infração ao art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, à pena de 03 

(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Considerando 

que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e 

que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se 

trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 

59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, 

consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à critério do 

Juízo das Execuções, e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.ISENTO o 

condenado, que foi assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das 

custas processuais.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, DECRETO a perda das munições apreendidas, que deverão 

ser encaminhadas ao Exército Brasileiro.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo penal, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal de Cuiabá.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público a Defensoria 

Pública e, via DJE, o condenado, que é revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 
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Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Nerly AnchietaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494336 Nr: 10688-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM AUGUSTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAM AUGUSTO DUARTE, Filiação: 

Maria Solange da Silva e Jose Augusto Duarte, data de nascimento: 

13/04/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), soldador. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado WILLIAM AUGUSTO DUARTE nas 

sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO 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.Deixo de proceder com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em 

face da reincidência (art. 44, inciso II, Código Penal).O condenado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, fica ISENTO do pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, 

que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública e o condenado.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Nerly AnchietaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455668 Nr: 14391-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL SALVADOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESIEL SALVADOR DA SILVA, Cpf: 

98653172149, Rg: 1487557-8, Filiação: João Salvador da Silva e Laura 

Gouveia da Silva, data de nascimento: 15/12/1979, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JESIEL SALVADOR DA SILVA praticou o 

crime previsto no artigo 155 "caput" (1º fato) e como incurso no artigo 307 

(2º fato), ambos no Código Penal, requerendo que, recebido e autuado 

este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para 

responder à acusação, por escrito e demais termos do processo.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Nerly AnchietaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492068 Nr: 9300-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO NATÁLIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENILDO NATÁLIO DA COSTA, Rg: 

23218410, Filiação: Lucia Maria de Arruda e Benedito Natalino da Costa, 

data de nascimento: 03/04/1993, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, casado(a), montador de auto peças, Telefone 65 

9.9286-9945. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, BENILDO NATÁLIO DA COSTA praticou o 

crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, requerendo que, recebido 

e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o 

denunciado para responder à acusação, por escrito e demais termos do 

processo.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Nerly AnchietaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523794 Nr: 546-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR NEVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR CESAR NEVES DA COSTA, Rg: 

19130589, Filiação: Cecilia Neves da Costa, data de nascimento: 

24/11/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
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as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, JUNIOR CESAR NEVES DA COSTA 

praticou o crime previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, ambos do 

Código Penal, requerendo que, recebido e autuado esta, seja instaurado o 

devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, 

por escrito e demais termos do processo.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

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, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 17 de abril de 2018

Nerly AnchietaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007962-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008783-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILVANIO COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, devendo 

para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, link: 

emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. Após, 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007414-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER VALMOR COMPAGNONI (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME (EXECUTADO)

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, devendo 

para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, link: 

emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. Após, 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002869-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO SOARES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002869-03.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOCELINO SOARES DE AMORIM 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 
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autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

das custas processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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, 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. Contudo, analisando os autos 

verifico que, a parte autora deixou de juntar a planilha de débitos, requisito 

necessário para apreciação do pedido. 3. Dessa maneira, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. 

Intime-se. 5. Cumpra-se. (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:

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, 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 à 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 e, 

na sequência, juntou instrumento de protesto, sem exaurir os meios de 

notificação pessoal, de modo que, não ficou demonstrada a mora. 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: 1002495-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1002495-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JAIRO DOS ANJOS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001433-09.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO RAMOS 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”, logo em seguida, o autor anexou nos autos outra notificação 

judicial, porém o endereço da mesma diverge do endereço do contrato, de 

modo que não ficou devidamente comprovada a mora do requerido com 

relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, 

na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSA MARIA MURARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001024-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSA MARIA MURARO 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 à 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 a Notificação Extrajudicial retornou com o motivo “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE”, logo em seguida, o autor juntou o protesto com a data 

anterior a Notificação Extrajudicial, 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.319, VI, do Código de Processo Civil, 

c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008818-42.2017.8.11.0002

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:

EDIMILSON ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

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 8 8 1 8 - 4 2 . 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: EDIMILSON 

ALVES PEREIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor EDIMILSON ALVES PEREIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que, a parte autora não 

juntou a minuta do acordo pactuado pelas partes, tornando, nesse 

momento processual, impossível a sua homologação. 3. Isto posto, 

concedo ao autor, o prazo de 5 (cinco) dias, para regularização do acordo 

extrajudicial supra, para sua posterior homologação. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001992-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001992-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RONALDO BATISTA 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$ 10.460,42 (Dez mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e 

dois 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. Deverá ainda, recolher as custas 

processuais e taxa judiciária em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. Proceda-se a 

secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. 

Após o recolhimento das custas remetam-se conclusos para análise do 

pedido liminar. 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SENE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001162-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MATHEUS LUCAS DOS SANTOS SENE Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “ENDEREÇO INCORRETO”. 4. Na sequência, juntou 

instrumento de protesto ilegível, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 5. 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). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002793-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (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 7 9 3 - 7 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: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME 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 das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 
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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: 1002083-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANDRE VICTORAZZO (EXECUTADO)

MARCIO GOMES LOUZADA (EXECUTADO)

F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALVARO MANIEZZO (EXECUTADO)

W. A. MANIEZZO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005882-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LENO MOULAZ KUNRATH (EXECUTADO)

LICEU KUNRATH (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: 1006667-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AERCE MARQUES DA SILVA (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: 1001890-75.2017.8.11.0002

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:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000560-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005696-21.2017.8.11.0002

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:

ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAOZIL BATISTA FILHO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008164-55.2017.8.11.0002

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:

E. S. DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000579-15.2018.8.11.0002

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:

WAGNER GOMES MARTINS (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: 1006392-57.2017.8.11.0002

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:

MARGARETH CONCEICAO NUNES (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: 1000361-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93492 Nr: 3061-70.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.21. Todavia, 

considerando a impossibilidade de reaver o bem, venha o autor pugnar 

pelo que entender necessário. 22. Condeno parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e, em razão da sucumbência, condeno ainda ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.23. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.24. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430066 Nr: 859-71.2016.811.0002

 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: ELIZABETE DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato proposta por ELIZABETE DO 

CARMO DA SILVA, em desfavor do BANCO HONDA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Às fls. 57/59, o patrono da autora apresentou renúncia ao instrumento 

de mandato outorgado pelo autor.

 3. Em razão de sua renúncia, este juízo determinou a intimação pessoal 

da requerente para que constituísse novo patrono (fls. 104), sob pena de 

extinção da ação.

4. Conforme se verifica na certidão de fls. 107, o Sr. Oficial de Justiça não 

localizou o endereço da autora.

5. Instada a se manifestar acerca da desídia do autor, a parte requerente 

pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, requerendo 

ainda a condenação do autor em honorários advocatícios.

6. Assim, em vista da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil.

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

8. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, haja vista ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

10. P.I.C.

11. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414503 Nr: 19112-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295531 Nr: 15763-38.2012.811.0002

 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: FRANCISCA NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-S

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415922 Nr: 19861-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE DA MATA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319751 Nr: 16125-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388689 Nr: 4543-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329092 Nr: 25417-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERIO CESAR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que pague a diligência do Oficial de Justiça no 

Bairro: Residencial Coxipó em Várzea Grande, na conta única eletrônica 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências, para cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441718 Nr: 7625-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOUSHI 

KAWASAKI - OAB:MT/17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350457 Nr: 16172-43.2014.811.0002

 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: PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINSTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302131 Nr: 22960-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 

OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de recurso de Apelação contra a sentença que julgou o feito 

sem resolução do mérito.

2. Pois bem, atenta ao que dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a 

sentença tal como lançada.

3. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326064 Nr: 22427-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO AMELIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

1. Cumpra-se o item “4” da decisão de fls. 230.

 2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432702 Nr: 2603-04.2016.811.0002

 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: MAURICIO MAURO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5308/A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o patrono da parte autora informou 

que renunciou aos poderes que lhe foram conferidos (fls. 95/97), ocasião 

em que comprovou, ao menos, a tentativa de comunicação ao seu cliente, 

sem, contudo, obter êxigo, cumprindo, a meu ver, com a exigência do 

artigo 112 do CPC, ciente de que, durante os 10 (dez) dias seguintes, 

continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 

evitar prejuízo (CPC, art. 112, §1º).

2. Dessa forma, intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, objetivando regularizar sua 

capacidade processual, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 76, §1º, CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348295 Nr: 14482-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MACIEL FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRRO - 

OAB:5308/A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO 

ÁLVARO S.N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jackeline ramos da silva - 

OAB:23.807, nayana karen da silva Seba - OAB:15509

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, ceertifique eventual transcurso de prazo do requerido para 

cumprimento da obrigação descrita na decisão de fls. 105 no tocante aos 

honorários de sucumbência.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325588 Nr: 21965-94.2013.811.0002

 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: ODEMIR SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 8.265 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 48. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.49. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318644 Nr: 15036-45.2013.811.0002

 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: BERNARDO FAUSTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 36. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.37. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.38. Retifique-se 

o polo passivo, tal como determino nos itens 12 e 13 desta decisão.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311212 Nr: 7282-52.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FORMIGÃO CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER BARBOSA SIQUEIRA - 

OAB:33133/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, PRINSCILA 

KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos.

.

1. Considerando a existência de documento novo juntado pelo autor em 

sua impugnação à contestação do primeiro requerido (fls. 90), em 

homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo aos 

requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, manifestarem 

sobre o documento.

2. Na sequência, especifiquem as partes, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322380 Nr: 18808-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A
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 Vistos.

.

1. À secretaria para que junte as demais peças do acórdão proferido pelo 

E. Tribunal de Justiça, de modo a esclarecer quais os pontos foram 

modificados na sentença proferida nos autos revisionais nº 244640.

2. Após, venham conclusos para julgamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433837 Nr: 3324-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.G. SISTEMAS DE ENSINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274720 Nr: 17724-48.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:MT/ 

9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERALA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383267 Nr: 933-62.2015.811.0002

 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: ROBSON LUIZ CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos.

.

1. O autor, às fls. 115/116, vem aos autos para informar que realizou 

"acordo extrajudicial" com a requerida, para tanto, junta o comprovante de 

pagamento do boleto enviado pela cessionária do crédito da requerida, 

Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros, para comprovar a 

quitação do contrato.

2. Todavia, para análise do pedido, necessário se faz, primeiramente, 

oportunizar a requerida BANCO DO BRASIL S/A o prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca dos documentos juntados pela autora, 

notadamente quanto à cessão do crédito realizado, manifestando sua 

concordância quanto à extinção do feito.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 104160 Nr: 332-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO, MARIA 

INEZ CAMPESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE S. SANTOS 

NETO - OAB:OAB-MT 9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Indefiro o pedido de levantamento de valores por não vislumbrar dos 

autos nenhuma penhora na conta dos executados.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256115 Nr: 13965-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tratando-se de recurso de Apelação contra a sentença que julgou o 

feito sem resolução do mérito.

2. Pois bem, atenta ao que dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a 

sentença tal como lançada.

3. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284226 Nr: 3233-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEY DO AMARAL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no endereço do 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.: 274353 Nr: 17277-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105422 Nr: 1475-61.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA DE LIMA TAVARES EPP, JUREMA DE 

LIMA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: reinaldo luiz tadeu rondins 

mandaliti - OAB:17.209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237747 Nr: 17490-37.2009.811.0002

 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): MARIA ADILSA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283362 Nr: 2221-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, WILLIAN 

YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303924 Nr: 24880-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a transferência da 

importância arrestada às fls. 116/117 para a conta corrente de sua 

titularidade.

 2. Pois bem. O pedido do autor não é passível de deferimento na atual 

fase em que se encontra o processo. In casu, necessário, primeiramente 

que se forme a angularização processual, com a citação da parte 

contrária e a intimação acerca do arresto levado a efeito em seus ativos.

3. Ocorre que, em análise à certidão de fls. 108, denota-se que o 

executado ALEX NOGUEIRA DE FREITAS não foi citado da ação, tendo 

sido citado, tão somente a empresa ré.

 4. Diante do exposto, indefiro o pedido de transferência dos valores 

bloqueados para a conta do exequente e determino venha o exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender necessário para o deslinde da ação.

5. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito (CPC, 

art. 485, § 1º).

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383249 Nr: 925-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO M MIRANDA CERAMICA EPP, 

GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA, MARISE CARVALHO ALVES, 

EUSTAQUIO DE MIRANDA, LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304816 Nr: 434-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINEI ALVES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:MT 14.469-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392391 Nr: 6835-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429163 Nr: 284-63.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, JAIRO 

SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SUELZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 9928-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

da citação da parte requerida.

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429162 Nr: 283-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, JAIRO 

SOARES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

da citação da parte requerida.

3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274812 Nr: 17820-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MG65.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433254 Nr: 2967-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS MELO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:OAB/MT 18960, THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304041 Nr: 24991-37.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284498 Nr: 3544-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton José Pacheco 

Sampaio - OAB:5776

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112847 Nr: 8498-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMI TEREZINHA CAREGNATO CURVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação pelo requerente, 

em atendimento ao disposto no art. 332, § 3º do CPC, em sede de juízo de 

retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada.

 2. Assim, à vista de que autos foram julgados liminarmente, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 4º do artigo em referência.

 3. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1010, § 3º do CPC.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281296 Nr: 25237-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP, GUERINO APARECIDO RIGOLON, 

SEBASTIÃO NUNES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 310520 Nr: 6589-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMATICA, GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281294 Nr: 25235-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 14 BIS LTDA., MARCELINO DE 

JESUS MARQUES, VALÉRIA FIGUEIRA DE MAGALHÃES, CELSON DE 

SOUZA NEVES, MARIA DE SOUZA SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍSSA DE SOUSA SANTOS 

NEVES - OAB:16.530/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423251 Nr: 23680-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 114557 Nr: 10048-88.2007.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA SOUZA THEVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309522 Nr: 5532-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANI ZANIN - OAB:OAB/MT 

11.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 212715 Nr: 8174-34.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO BATTAGLIA - 

OAB:22852/A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, remetam-se os autos ao contador para que elabore o cálculo de 

eventuais valores remanescentes em favor do autor.

4. Após, às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 27923 Nr: 6101-70.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VENTURA DE CARVALHO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, Vanderley Marcos Paccola - OAB:6.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Vistos.

.

1. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do Sr. perito, do saldo 

remanescente a título de honorários.

2. Concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se 

pelo autor, para, querendo, manifestarem-se acerca do laudo judicial, 

importando seu silêncio, em concordância tácita e consequente 

homologação.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284083 Nr: 3061-60.2012.811.0002

 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: CÉLIO LEONARDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297884 Nr: 18361-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDI VEÍCULOS LTDA-ME, CARLOS 

RINALDI, CARLOS ALEXANDRE RINALDI, NEUSA BLASQUES RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411694 Nr: 17586-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. ASSIS ME, JOSUE ALMEIDA ASSIS, 

ELIDIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

- OAB:14905 - MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286607 Nr: 5849-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO GUSTAVO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282337 Nr: 1117-23.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294784 Nr: 14956-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, 

JOSE DIAS LOPES NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380013 Nr: 26734-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTILO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME, 

VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO, PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, 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 pague a diligência do Oficial de Justiça nos 

Bairros: Cerrados e Várzea Grande e Paraíso, paraíso, em Cuiabá, na 

conta única eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências, para cumprimento 

do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330297 Nr: 26586-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ANDREIA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296711 Nr: 17062-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALFREDO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada pelo requerido em favor 

do autor a título de condenação.

 2. Defiro ainda o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo 

autor, considerando a informação existente nos autos de que o contrato 

foi quitado, consoante extrato de baixa de alienação do veículo.

3. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

4. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 375338 Nr: 23274-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA FELISBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:4443, LIGIA 

MARIA BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 1359-26.2005.811.0002

 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): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, OVÍDIO SOARES DA SILVA, DERLY SOARES DA SILVA, CLARICE 

BASSALOBRE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - OAB:, 

FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:4963-E, GIAN CARLO LEAO 

PREZA - OAB:8431, Gian Carlo Leão Preza - OAB:8431/MT, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.
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5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, junte aos autos cópia legível 

do depósito efetuado às fls.285vº, para vinculação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242816 Nr: 3990-64.2010.811.0002

 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: JOÃO BOSCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VILSON DELMAR 

THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILARIO GONÇALVES NETO - 

OAB:, MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.___ 

Jefferson Fernandes_Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387698 Nr: 3852-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350351 Nr: 16095-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BFB LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE MELO GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para apresentar a guia e o comprovante do depósito 

da diligência mencionado às fls.i7 dos autos, o efetuar o depósito da 

mesma no bairro Jardim Aeroporto em Várzea Grande, no prazo de cinco 

dias, 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.: 351908 Nr: 17265-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILZA MARIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, no prazo de cinco dias, pague a diligência 

do Oficial de Justiça no endereço do Mandado, na conta única eletrônica 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no www.tjmt.jus.br, 

linck emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253256 Nr: 12073-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE DE JESUS PEROMALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I . 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281472 Nr: 187-05.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, SEBASTIAO ROGÉRIO 

ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, cujas 

contrarrazões já foram apresentadas pelo apelado, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos do 

que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279054 Nr: 22749-42.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. H. N. BRANCO COMERCIO (Kike Sabores), 

CARLOS HENRIQUE NARDEZ BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de recurso de Apelação contra a sentença que julgou o feito 

sem resolução do mérito.

2. Pois bem, atenta ao que dispõe o art. 485, § 7º do CPC, mantenho a 

sentença tal como lançada.

3. Considerando a inexistência de contraditório nos autos, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 212124 Nr: 7583-72.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO ISIDÓRIO SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com a publicação da Lei 13.340/2016, que autorizou a liquidação e a 

renegociação de dívidas de crédito rural, verifica-se que houve a 

suspensão, até 27 de dezembro de 2018, do curso de cobranças judiciais, 

bem como de execuções e cobranças judiciais em curso.

2. Dessa forma, considerando que o instrumento de crédito dos autos, 

enquadra-se na previsão legal, por força do artigo 10 da lei 13.340/2016, 

determino a suspensão da presente execução até 27 de dezembro de 

2018.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407032 Nr: 15145-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJA FIGUEIRA LTDA, MIRNA DE CLEIDE 

MORENO RODRIGUES, HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES, LAURIANE 

RODRIGUES ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu Advogado, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, retirar a Carta Precatória expedida nestes autos e 

providenciar, com recolhimento da diligência do oficial de Justiça, sua 

devida distribuição junto ao Juízo Deprecado ou recolher as custas 

correlacionadas, incluindo as diligências do oficial de justiça, para sua 

distribuição por esta Serventia ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313248 Nr: 9389-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇAO 

LTDA, VALDELIRIO AGOSTINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 Vistos.

..

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de CONTEFRIO COMERCIO DE 

REFRIGERAÇÃO LTDA E OUTROS, feito onde as partes se compuseram 

amigavelmente para pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve o integral cumprimento 

do débito e pede a extinção do feito.

3. Pois bem, uma vez satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253893 Nr: 12573-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ITÁLIA LTDA-ME, MAIKYELLA 

POSSA COURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O

 Vistos.

1. Trata-se de feito onde as partes se compuseram amigavelmente para 

pôr fim ao litigio.

 2. Em petição retro, a credora informa que houve a extinção total da 

divida.

3. Pois bem, uma vez que houve a extinção total da divida, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 4. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

5. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

6. P. I. C.

7. Às providências..

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294968 Nr: 15148-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DJE – INTIMAÇÃO 05 DIAS – COMPLEMENTO/INFORMAÇÃO-DILIGÊNCIAS

Certifico que, compulsando os autos, verifiquei que o endereço fornecido 

pelo requerente para citação do requerido, como sendo no Bairro Centro 

Sul da Comarca de Cuiabá, é divergente do endereço indicado na guia de 

recolhimento de diligência, na qual consta o Bairro Centro Sul da Comarca 

de Várzea Grande. Deste modo, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

complemento do depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça caso queira 

o cumprimento no endereço indicado na comarca de Cuiabá, ou, informe o 

endereço da Comarca de Várzea Grande, pelo qual recolheu o valor da 

diligência, Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253893 Nr: 12573-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ITÁLIA LTDA-ME, MAIKYELLA 

POSSA COURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O

 Vistos.

1. À secretaria para juntada de documentos pendentes.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se

..

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002870-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE MARCIA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002870-85.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JULIANE MARCIA FONSECA 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 

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: 1002128-60.2018.8.11.0002

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:

JAIR LORENT VILAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002128-60.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAIR LORENT VILAS BOAS 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: 1002129-45.2018.8.11.0002

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:

JUCELEI URSULINA PINTO 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 

1002129-45.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUCELEI URSULINA PINTO 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 
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(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: 1000607-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (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)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO MANOEL COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000607-80.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DIONIZIO MANOEL COSTA 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: 1001931-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001931-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS ANTONIO DA ROCHA 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: 1001993-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001993-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON 

PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO OAB - 570.789.121-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001962-28.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME 

REPRESENTANTE: CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005225-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M DE L J DOHO HOTEL NOVO PARAISO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL ROS ORTIS JUNIOR OAB - MT5246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005225-05.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: M DE L J DOHO HOTEL 

NOVO PARAISO - EPP EMBARGADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO S/A Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso 

de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do 

CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal 

como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, 

com a consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado 

de citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste 

Juízo, nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002088-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA AUGUSTA FREITAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 0 8 8 - 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: ANA CAROLINA 

AUGUSTA FREITAS 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. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“NÃO EXISTE O NÚMERO”, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 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: 1002261-05.2018.8.11.0002

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:

LUCIENE FERREIRA SANTOS LEMOS (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 6 1 - 0 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: LUCIENE 

FERREIRA SANTOS LEMOS 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 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001606-33.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: LUIZ CARLOS MENERO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001042-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001042-54.2018.8.11.0002; AUTOR: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. RÉU: ANDREIA DA SILVA ALVES Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009350-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO)

FREDERICO MUNIZ ELIAS OAB - GO48735 (ADVOGADO)

ROBERTA MUNIZ ELIAS OAB - GO21690 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009350-16.2017.8.11.0002; AUTOR: COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. 

Considerando que entre a data do pedido e a hodierna já transcorreu 

lapso superior ao requerido, indefiro o pedido de dilação de prazo e 

determino que venha o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas pendentes ou comprove seu recolhimento, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 1 4 6 - 8 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: WAGNER 

PEREIRA BARBOSA 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 à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002019-46.2018.8.11.0002
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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:

CLEOMAR MARIA LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002019-46.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CLEOMAR MARIA LISBOA Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que o autor foi omisso quanto à descrição do bem que se objetiva 

a apreensão, informação, esta, indispensável para o cumprimento da 

decisão. 2. Assim, concedo prazo de 05 (cinco) dias para que o 

requerente sane a irregularidade apontada, sob pena de arquivamento. 3. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002178-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ROBERTO DA COSTA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002178-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL 

ROBERTO DA COSTA LEITE 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 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: 1007272-49.2017.8.11.0002

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:

SIDINEI SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007272-49.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SIDINEI 

SOARES 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 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: 1002017-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002017-76.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAO SOUZA DE SANTANA 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002241-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO GRACIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002241-14.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: SILVIO GRACIANO DE OLIVEIRA 

Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DA SILVA PORTILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000915-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DEBORA DA SILVA PORTILHO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002233-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002233-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: SIDIMAR SILVA SANTOS Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002125-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARQUES 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 

1002125-42.2017.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: LEANDRO MARQUES DA SILVA Vistos. 1. Deixo 

de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que entre a 

data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao requerido. 2. 

Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar 

interesse no prosseguimento do feito. 3. Em caso de inércia de seu 

patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485, §1º do Novel Código de Processo Civil. 4. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002134-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR SILVEIRA DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002134-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VALDEMAR SILVEIRA DE AGUIAR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, em que AYMORE move em desfavor de VALDEMAR SILVEIRA 

DE AGUIAR, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudiciaL, 

fora encaminhada para endereço diverso do constante no contrato, 

ocasião em que fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de 

comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, na oportunidade concedida ao autor para sanar a 

referida irregularidade, este trouxe novamente a mesma notificação que 

outrora fora encaminhada para endereço diverso do constante no 

contrato. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização 

do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei. 7. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS 

DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei determina a cientificação ao devedor 

por carta expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não condiciona a entrega em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO 

realizada POR EDITAL configura medida excepcional, autorizada somente 

em algumas hipóteses dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no 

caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo 

se RECUSAR a receber a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma 

das possibilidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a 

mora do devedor fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão 

é medida que se impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 

10625120053479001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 8. Contudo, 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. 9. 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)”. 10. Ademais, é de bom alvitre 

ressaltar que não há nos autos qualquer comprovação de que o endereço 
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para onde fora encaminhada a notificação, de fato se trata da residência 

do devedor. 11. Dessa forma, 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 CPC. 12. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, IV do CPC. 13. Custas pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 14. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 15. P.R.I. Cumpra-se. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008748-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GARCIA DA PAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008748-25.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: RODRIGO GARCIA DA PAZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão interposta por OMNI FINANCEIRA S/A em desfavor de 

RODRIGO GARCIA DA PAZ, com pedido liminar, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 3. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 4. No caso dos autos, o 

autor foi intimado a comprovar a mora do requerido, sob pena de 

indeferimento da inicial, uma vez que o documento apresentado nos autos 

não atingiu sua finalidade, pois o AR retornou com o aviso de que 

“AUSENTE”. 5. 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. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009440-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN JOSE DE OLIVEIRA (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 4 4 0 - 2 4 . 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: GILVAN JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de GILVAN JOSE 

DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, sob pena de 

indeferimento. 3. Todavia, a parte autora, ainda que tenha peticionado no 

feito, não emendou a inicial satisfatoriamente. 4. Nesse sentido, o artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que 

a parte autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo 

suficiente para tal, conforme determinado, ausente então a exordial de 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem 

custas e honorários advocatícios. 7. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 8. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008859-09.2017.8.11.0002

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:

HAMILTON FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008859-09.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: HAMILTON FIGUEIREDO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta 

pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação, antes mesmo da citação da requerida. 3. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

5. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007030-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007030-90.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE 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: 1005300-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005300-44.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: NATALIA RODRIGUES 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004122-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004122-60.2017.8.11.0002 AUTOR: AGOSTINHO FERREIRA DE SOUZA 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional, promovida por AGOSTINHO 

FERREIRA DE SOUZA, em face de BV FINANCEIRA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, aliada ao comprovante de pagamento 

do boleto (id 12031413), HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. 4. Custas e honorários conforme 

pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. 6. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005751-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MEDEIROS DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005751-06.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ELZA MEDEIROS DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor 

de ELZA MEDEIROS DA CRUZ, alegando que firmou com a ré contrato de 

financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. Conta que 

a ré encontra-se inadimplente com suas prestações, pelo que requer a 

concessão de liminar de busca e apreensão para retomada do bem 

mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (ID 6741551), foi devidamente 

cumprida, conforme auto de apreensão lavrado nos autos (ID 

7346603,7346632 e 7346634), sendo, assim, pleiteada pela requerida a 

devolução do veículo, em face do pagamento integral do débito conforme 

comprovante de depósito anexado com o pedido (ID 7366931 e 7366944). 

4. Em vista do depósito realizado, deferiu-se a restituição do veículo 

apreendido (ID 7368467), cuja entrega foi devidamente formalizada nos 

autos (ID 7908127). É O RELATÓRIO. DECIDO. 5. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, alegando a autora que o réu financiou veículo e 

incorreu em mora. 6. A questão destes autos não necessita de produção 

de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, 

conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 7. Consta 

dos autos que após a apreensão do veículo a ré consignou em juízo os 

valores discriminados pelo autor na inicial, quitando, desta feita, o 

contrato, de tal modo que o veículo lhe foi restituído. 8. Por outro lado, vejo 

que valor depositado pelo requerido não foi impugnado pelo autor, o que 

demonstra sua satisfação com a purgação realizada. 9. Diante do 

exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito 

realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o 

bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato. 10. 

Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro por apreciação 

equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º do CPC. 11. Expeça-se Alvará Judicial em favor do autor, na 

conta indicada nos autos, comunicando-se pessoalmente o autor acerca 

da transferência realizada. 12. Decorrido o prazo recursal, o que deverá 

ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações. 13. P. I. C. 14. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002685-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002685-18.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: SILSON PEREIRA DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em desfavor de 

SILSON PEREIRA DOS SANTOS 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. 3271742). Efetivada a medida 

liminar e procedida a citação (Id. 5853579). 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. 9842499). 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 arbitro por 

apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 
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do art. 85, § 8º 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: 1004586-84.2017.8.11.0002

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:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004586-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S/A, em desfavor de EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002507-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MARTINS DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002507-98.2018.8.11.0002 AUTOR: SABRINA MARTINS DE ANDRADE 

RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento com pedido de Tutela de Urgência, promovida 

por SABRINA MARTINS DE ANDRADE, em face de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – CEF, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo da 

citação da requerida. 3. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 4. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Sem condenação em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

 
PORTARIA Nº. 174/2018-GRHFC 

 
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na 
Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de MAIO/2018, na 
forma abaixo discriminada. 

 

02/mai 

Amauri José Elias  

03/mai 

Adelmício Benedito dos Santos 
Cleomar Cristina Dalexandre  Gicélia Pedra Capioto 
Marcelo da Costa Marques Freire  Guilherme Garcia Neto 
Olga de Oliveira  Isabela Brito Lisboa 
Selma Teixeira Matos de Souza  Luziete Alves da Cunha Moraes 
Zenilda Ferreira Santana Biava  Thiago Francisco de Campos 

     

04/mai 

Altair Rodrigues de Souza  

07/mai 

Antônio Marcelino de Almeida 
Fabíola de Cassia Siquinelli  Carlos Renato Leite Salema 
Fátimo Nunes Siqueira  Ernesto Yoiti Sakamoto 
Orivaldo Carvalhães de Oliveira  Fabiano Ferreira da Silva 
Otávio Gonçalves de Souza  Liciana A. Tadaieski Rodrigues 
Saturnino Armando Ojeda  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

     

08/mai 

Eliete Gomes Rondon Faria  

09/mai 

Fany Ribeiro de Aquino 
Geraldo Aparecido Nepomuceno  Jamil Aloide de Souza 
Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  João Márcio de Miranda Pinheiro 
Luis Carlos Monteiro dos Santos  Leonardo Santana de Hollanda 
Maurício Silva Santos  Lourenço Nunes de Siqueira 
Nivaldo Franchini  Luiz Mauro Pereira Senna 

 

10/mai 

Amilson Miguel da Silva  

11/mai 

Dinah Ribeiro Rodrigues 
Campoamor Velasques  Eder Gomes de Moura 
David Ruelis  Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 
Gézica Pereira Ramos de Oliveira  Ricardo Borges da Silva Campos 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Ronaldo Alves Correa 
Simone Vieira Ormonde  Sebastião Rodrigues de Souza Junior 
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14/mai 

Anselmo Noronha de Oliveira  

15/mai 

Douglas Cardoso de Oilveira 
Joel Evangelista Nunes Ribeiro  João Costa de Souza 
Lucy Jesus dos Santos  Jorge Eduardo Leiria 
Maisa Ribeiro de Assis  Leôncio Francisco Miranda da Silva 
Miguel Carlos Tadeu Atala  Paulo Rodrigues Ferreira Filho 
Vladimir da Mota Oliveira  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 

     

16/mai 

Antônio Jarbas Gomes Carvalho  

17/mai 

Adilson Cézar da Silva  
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Herdelice Cruz do Nascimento  Cleide Vargas de Castilho 
Manoela Vital Rodrigues  Orlando Noronha da Luz 
Maria Dolores Aragão Primcka  Philipe de Paula da Silva Pinho 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Sônia Cristina de Souza Almeida 

     

18/mai 

Adelmício Benedito dos Santos  

21/mai 

Altair Rodrigues de Souza 
Gicélia Pedra Capioto  Fátimo Nunes Siqueira 
Guilherme Garcia Neto  Isabela Brito Lisboa 
Jorge Elias dos Santos  Orivaldo Carvalhães de Oliveira 
Luziete Alves da Cunha Moraes  Otávio Gonçalves de Souza 
Zenilda Ferreira Santana Biava  Thiago Francisco de Campos 

     

22/mai 

Carlos Renato Leite Salema  

23/mai 

Antônio Marcelino de Almeida 
Ernesto Yoiti Sakamoto  Eliete Gomes Rondon Faria 
Fabiano Ferreira da Silva  Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes 
Fabíola de Cassia Siquinelli  Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Liciana A. Tadaieski Rodrigues  Nivaldo Franchini 
Saturnino Armando Ojeda  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

 

24/mai 

Fany Ribeiro de Aquino  

25/mai 

Amilson Miguel da Silva 
Geraldo Aparecido Nepomuceno  David Ruelis 
Jamil Aloide de Souza  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Lourenço Nunes de Siqueira  João Márcio de Miranda Pinheiro 
Luiz Mauro Pereira Senna  Leonardo Santana de Hollanda 
Maurício Silva Santos  Simone Vieira Ormonde 

 

28/mai 

Campoamor Velasques  

29/mai 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
Dinah Ribeiro Rodrigues  Celson Célio de Amorim 
Eder Gomes de Moura  Erinaldo de Souza Miranda 
Lucy Jesus dos Santos  João de Deus Nunes 
Ronaldo Alves Correa  Regis Lisboa Rodrigues 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Rosilene Duarte Sigarini Mendonça 
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30/mai 

Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Joel Evangelista Nunes Ribeiro 
Maisa Ribeiro de Assis 
Martha Ribeiro Ens Fernandes 
Miguel Carlos Tadeu Atala 
Vladimir da Mota Oliveira 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central 
de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 18 de abril de 2018. 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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